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Նոր Կտակարանի
ձեռնարկ սեմինարիայի
ուսուցչի համար գրքի
նախաբանը
Մեր նպատակը
Կրոնի սեմինարիաների և ինստիտուտների նպատակը հետևյալն է.

«Մեր նպատակն է օգնել երիտասարդներին և երիտասարդ
չափահասներին հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները և
Քավությունը, ապավինել դրանց, արժանի լինել տաճարային
օրհնություններին, նախապատրաստվել և նախապատրաստել իրենց
ընտանիքներին և մյուսներին՝ իրենց Երկնային Հոր հետ հավերժական
կյանքին» (Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in
Seminaries and Institutes of Religion [2012], 1):

Մեր նպատակին հասնելու համար մենք ուսուցանում ենք ուսանողներին
ավետարանի վարդապետություններն ու սկզբունքները, ինչպես դրանք
տրված են սուրբ գրություններում և մարգարեների խոսքերում: Այդ
վարդապետություններն ու սկզբունքները ուսուցանվում են այնպիսի
եղանակով, որը տանում է դեպի ըմբռնում և կատարելագործում: Մենք
օգնում ենք ուսանողներին իրականացնել իրենց դերը ուսումնական
գործընթացում և պատրաստվել ուսուցանել ավետարանը ուրիշներին:

Այս նպատակների իրականացման համար խրախուսում ենք ձեզ և այն
ուսանողներին, ում դուք ուսուցանում ենք, օգտագործել Ավետարանն
ուսուցանելու և սովորելու հիմունքները, երբ միասին ուսումնասիրում եք
սուրբ գրությունները.

• Ուսուցանել և սովորել Հոգով:

• Զարգացնել սիրո, հարգանքի և նպատակի ուսման միջավայր:

• Ուսումնասիրել սուրբ գրություններն ամեն օր և կարդալ դասընթացի
տեքստը: [Սուրբ գրությունների ընթերցանությանը հետևելու
աղյուսակները ամբողջ Նոր Կտակարանի համար կարող եք գտնել
New Testament Scripture Mastery Cards քարտերի հետ՝ LDS.org-ում և
store.lds.org-ում (item no. 10480)]:

• Հասկանալ սուրբ գրությունների և մարգարեների խոսքերի
համատեքստն ու բովանդակությունը:

• Գտնել, հասկանալ, զգալ ավետարանի վարդապետությունների ու
սկզբունքների ճշմարտությունն ու կարևորությունը և կիրառել դրանք:

• Բացատրել ավետարանի վարդապետությունները և սկզբունքները,
կիսվել դրանցով և վկայել դրանց մասին:

XI



• Սերտել սուրբ գրությունների կարևոր հատվածները և հիմնական
վարդապետությունները» (Gospel Teaching and Learning, 10):

Այս նպատակներն իրականացնելուց բացի դուք պետք է օգնեք
ուսանողներին հավատարիմ լինել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին և
զանազանել ճշմարիտը սխալից: Ուսանողները կարող են հարցեր
ունենալ Եկեղեցու վարդապետության, պատմության կամ
հասարակական դիրքի առումով։ Դուք կարող եք պատրաստել
ուսանողներին` գտնել այդ հարցերի պատասխանները, օգնելով նրանց
«ուսում փնտրել, այսինքն՝ ուսումնասիրելով և նաև հավատքով» (ՎևՈւ
88.118), ինչպես նաև օգտագործելով Seek Truth բաժնի ռեսուրսները
si.lds.org կայքից:

Ուսուցչի այս ձեռնարկը նախատեսված է ձեզ օգնելու համար, որ լինեք
հաջողակ այս նպատակներն իրականացնելիս:

Դասի նախապատրաստում
Իր ավետարանն ուսուցանողներին Տերը պատվիրել է. «ուսուցանել [իմ]
ավետարանի սկզբունքները, որոնք Աստվածաշնչի մեջ են, և Մորմոնի
Գրքի, որը պարունակում է ավետարանի լրիվությունը» (ՎևՈՒ 42.12): Նա
հետո հրահանգել է, որ այս ճշմարտությունները պետք է ուսուցանվեն,
ինչպես «ցույց կտրվի Հոգու կողմից», որը «կտրվի … հավատքի
աղոթքով» (ՎևՈւ 42.13–14): Յուրաքանչյուր դասը նախապատրաստելիս`
աղոթքով փնտրեք Հոգու առաջնորդությունը, որ օգնի ձեզ հասկանալ
սուրբ գրությունները և դրանց մեջ պարունակվող վարդապետություններն
ու սկզբունքները: Նմանապես, հետևեք Հոգու հուշումներին, երբ ծրագրեք,
թե ինչպես օգնեք ձեր ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունները,
ուսուցանվել Սուրբ Հոգու կողմից և ցանկություն ունենալ կիրառելու այն,
ինչ իրենք սովորում են:

Այս դասընթացում դուք հիմնականում օգտվելու եք Նոր Կտակարանից,
երբ նախապատրաստվեք և ուսուցանեք: Աղոթքով ուսումնասիրեք
գլուխները կամ հատվածները, որոնք դուք ուսուցանելու եք: Ձգտեք
հասկանալ սուրբ գրության մասի համատեքստը և բովանդակությունը`
ներառյալ դեպքերի ընթացքը, մարդկանց, վայրերը և
իրադարձությունները: Երբ դուք ծանոթանաք յուրաքանչյուր սուրբ
գրության մասի համատեքստին և բովանդակությանը, փորձեք գտնել
այնտեղ պարունակվող վարդապետությունները և սկզբունքները, և
որոշեք, թե այս ճշմարտություններից որոնք են ամենակարևորը ձեր
ուսանողների համար, որ հասկանան և կիրառեն: Երբ որոշեք, թե ինչի
վրա պիտի կենտրոնանաք, կարող եք ընտրել, թե ինչ մեթոդներ,
առաջարկներ և վարժություններ կարող են լավագույնս օգնել ձեր
ուսանողներին` սովորել և կիրառել սուրբ գրություններում գտնվող սուրբ
ճշմարտությունները:

Այս ձեռնարկը նախատեսված է այս գործընթացում ձեզ աջակցելու
համար: Ուշադիր վերանայեք սուրբ գրության մասին
համապատասխանող դասանյութը, որը դուք պիտի ուսուցանեք: Դուք
կարող եք օգտագործել սուրբ գրության մասի համար նախատեսված
բոլոր առաջարկները կամ դրանցից մի քանիսը, կամ կարող եք
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հարմարեցնել առաջարկված մտքերը այն ուսանողների կարիքներին և
պայմաններին, որոնց դուք ուսուցանում եք:

Կարևոր է, որ դուք օգնեք ուսանողներին յուրաքանչյուր դասին
ուսումնասիրել սուրբ գրության հատվածների ամբողջ խումբը: Վարվելով
այդպես` դուք կօգնեք ուսանողներին ավելի լավ ըմբռնել ուղերձների ողջ
էությունը, որ սուրբ գրությունների հեղինակները մտադիր են եղել
հաղորդել: Սակայն դասին նախապատրաստվելիս, հնարավոր է
պարզեք, որ դասաժամանակը չի բավարարում, որ օգտագործեք
ձեռնարկում տրված ուսուցման բոլոր առաջարկները: Աղոթքով փնտրեք
Հոգու առաջնորդությունը և աղոթքով խորհեք ձեր ուսանողների
կարիքները, երբ որոշեք, թե սուրբ գրության հատվածների որ խումբը
շեշտադրել, որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ ավետարանի
ճշմարտությունների ճշմարտացիությունն ու կարևորությունը և կիրառել
դրանք իրենց կյանքում: Եթե ժամանակը կարճ է, կարող եք հարմարեցնել
դասի այլ մասերը` համառոտ ամփոփելով մի խումբ հատվածներ կամ
ուղղորդել ուսանողներին արագ գտնել որևէ սկզբունք կամ
վարդապետություն` նախքան հատվածների հաջորդ խմբին անցնելը:

Երբ դուք խորհեք, թե ինչպես հարմարեցնեք դասանյութերը, համոզվեք,
որ հետևում եք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ.
Օուքսի հետևյալ խորհրդին.

«Նախագահ Փաքերը հաճախ է իմ ներկայությամբ ուսուցանել, որ նախ
մենք ընդունում ենք, ապա հարմարեցնում: Եթե մենք ամբողջությամբ
խորասուզվենք նշանակված դասի մեջ, որը մենք պիտի ուսուցանենք,
ապա մենք կարող ենք հետևել Հոգուն, որպեսզի հարմարեցնենք այն»
(“4.3.4 Decide through Inspiration,” from “A Panel Discussion with Elder Dallin H.
Oaks” [Seminaries and Institutes of Religion satellite broadcast, Aug. 7, 2012];
LDS.org):

Ուսուցանելուն պատրաստվելիս հաշվի առեք հատուկ կարիքներ
ունեցող ուսանողներին: Հարմարեցրեք վարժությունները և
ակնկալիքները, որպեսզի օգնեք նրանց հաջողության հասնել: Ծնողների
և ղեկավարների հետ շփվելը կօգնի ձեզ տեղեկանալ ուսանողների
կարիքներին և կօգնի ձեզ հաջողություն ունենալ նրանց իմաստալից և
ուսանելի փորձառություն տալու հարցում:

Դասին նախապատրաստվելու ժամանակ կարող եք օգտագործել LDS.org
կայքի կամ շարժական սարքերի Gospel Library-ի Նշումները և Օրագրի
գործիքները: Այս գործիքները կարող եք օգտագործել սուրբ
գրությունները, համաժողովի ելույթները, Եկեղեցու ամսագրերի
հոդվածները և դասերը նշելու համար: Կարող եք նաև ավելացնել և
պահպանել նշումները ձեր դասերին օգտագործելու համար: Այս
գործիքների օգտագործման մասին ավելին իմանալու համար դիմեք
Օգնություն նշումների և օրագրի վերաբերյալ էջին LDS.org կայքում:

Այս ձեռնարկի որոշ նյութերը Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ-ից են
(Եկեղեցու կրթական համակարգի ձեռնարկ, 2014):
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Ուսուցչի ամենօրյա ձեռնարկի օգտագործումը
Գրքի նախաբանը

Գրքերի նախաբանները ընդհանուր գաղափար են տալիս յուրաքանչյուր
գրքի վերաբերյալ: Այլ բաների հետ մեկտեղ, դրանք բացատրում են, թե
ով է գրել յուրաքանչյուր գիրքը, յուրաքանչյուր գրքի
առանձնահատկությունները և յուրաքանչյուր գրքի բովանդակության
ամփոփումը:

Սուրբ գրության հատվածների խմբի նախաբանը

Սուրբ գրության հատվածների խմբի նախաբանները հակիրճ գաղափար
են տալիս սուրբ գրության այդ խմբի համատեքստի և բովանդակության
մասին յուրաքանչյուր դասի համար:

Հատվածների խմբավորում և համատեքստի ամփոփում

Սուրբ գրության հատվածների խումբը հաճախ բաժանված են ավելի
փոքր մասերի կամ խմբերի, որոնք կենտրոնանում են որոշակի թեմայի
կամ վարժության վրա: Յուրաքանչյուր խմբի հղումներին հաջորդում է այդ
հատվածների խմբի իրադարձությունների կամ ուսմունքների հակիրճ
ամփոփումը:

Օգնություն ուսուցչին
Ուսուցումն օգնում է բացատրել ավետարանի ուսուցման սկզբունքները և
մեթոդները: Դրանք կարող են աջակցել ձեզ` որպես ուսուցիչ
կատարելագործվելու ձեր ջանքերում:

Դասի կառուցվածքը

Դասի կառուցվածքը պարունակում է առաջնորդություն ձեզ համար, երբ
դուք ուսումնասիրում և սովորեցնում եք: Այն առաջարկում է ուսուցման
գաղափարներ, ներառյալ հարցեր, վարժություններ, մեջբերումներ,
գծապատկերներ և աղյուսակներ:

Վարդապետություններ և սկզբունքներ
Քանի որ վարդապետություններն ու սկզբունքները սովորաբար ի հայտ
են գալիս սուրբ գրությունների տեքստի ուսումնասիրության ժամանակ,
դրանք ընդգծված են, որպեսզի օգնեն ձեզ ներկայացնել և շեշտել դրանք
ուսանողների հետ ձեր քննարկումներում:

Նկարներ

Առկայության դեպքում դուք կարող եք ցուցադրել Եկեղեցու
ղեկավարների և սուրբ գրությունների իրադարձությունների նկարները,
որոնք տեսողական օժանդակ նյութեր են:

Սուրբ գրությունների սերտում

Նոր Կտակարանի 25 սերտման հատվածներն ընդգծված են այն դասերի
համատեքստերում, որոնցում դրանց հանդիպում ենք: Այս դասերից
յուրաքանչյուրը պարունակում է նաև ուսուցման գաղափար այս
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հատվածների համար: Որպեսզի հետևողական լինեք սերտման սուրբ
գրություններն ուսուցանելիս, ձեռնարկում հաճախ են հանդիպում
սերտման սուրբ գրությունների կրկնության վարժություններ: Սերտման
սուրբ գրության ուսուցման լրացուցիչ գաղափարների համար տես այս
ձեռնարկի հավելվածը կամ Seminary Student Resources-ը LDS.org կայքում:

Ազատ սյունակ

Ազատ սյունակը կարող է օգտագործվել դասերի նախապատրաստման
համար` ներառյալ նշումներ, սկզբունքներ, փորձառություններ կամ այլ
մտքեր գրելու համար, երբ հուշում զգաք Սուրբ Հոգու կողմից:

Բացատրական և պատմական տեղեկություն

Որոշ դասերի վերջում տրված են լրացուցիչ մեջբերումներ և
բացատրություններ, որպեսզի ձեզ լրացուցիչ հասկացողություն տրվի
պատմական փաստերի, որոշակի գաղափարների կամ սուրբ գրության
հատվածների վերաբերյալ: Այս բաժնի տեղեկություններն օգտագործեք,
որպեսզի նախապատրաստվեք ուսուցանելիս հարցերին
պատասխանելու կամ լրացուցիչ մտքեր տալու համար: Լրացուցիչ
մեկնաբանություններ կարելի է գտնել այս ձեռնարկի թվայնացված
տարբերակում LDS.org-ում կամ the Gospel Library հավելվածում:

Ուսուցման լրացուցիչ մտքեր

Որոշ դասերի վերջում կան ուսուցման լրացուցիչ գաղափարներ: Դրանք
առաջարկներ են վարդապետություններ և սկզբունքներ ուսուցանելու
համար, որոնք միգուցե չեն ներկայացվել կամ նշվել դասի
կառուցվածքում: Դրանք նաև կարող են առաջարկներ լինել
տեսալսողական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ, ինչպիսիք են
LDS.org կայքի DVD նյութերն ու տեսանյութերը: Ուսուցման լրացուցիչ
մտքեր կարելի է գտնել այս ձեռնարկի թվայնացված տարբերակում՝
LDS.org-ում կամ the Gospel Library հավելվածում:

Ամենօրյա սեմինարիայի ծրագիր (ազատ գրաֆիկով և
վաղ առավոտյան)
Այս ձեռնարկը պարունակում է հետևյալ տարրերը ամենօրյա
սեմինարիայի ուսուցիչների համար. ուսուցչի 160 ամենօրյա դասեր,
ուսուցմանը օժանդակող նյութեր, գրքերի նախաբաններ և սերտման
սուրբ գրությունները և հիմնական վարդապետություններն ուսուցանելու
համար նյութեր:

Գրքերի նախաբաններ

Գրքերի նախաբանները զետեղված են սուրբ գրության յուրաքանչյուր
գրքի առաջին դասից առաջ: Գրքերի նախաբանները ընդհանուր
գաղափար են տալիս յուրաքանչյուր գրքի մասին, պատասխանելով
հետևյալ հարցին. Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը: Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել: Ու՞մ համար է գրվել այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Որո՞նք են այս գրքի առանձնահատկությունները: Գրքերի նախաբանները
նաև հակիրճ ձևով ներկայացնում են յուրաքանչյուր գրքի
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բովանդակությունը: Ուսուցիչները պետք է անհրաժեշտության դեպքում
դասերի ժամանակ ներկայացնեն գրքերի նախաբաններում
պարունակվող համատեքստն ու պատմական տեղեկատվությունը:

Ուսուցչի ամենօրյա դասեր

Դասի ձևաչափ

Այս ձեռնարկի յուրաքանչյուր դասը կենտրոնանում է սուրբ գրության
հատվածների խմբի վրա և ոչ թե որոշակի գաղափարի,
վարդապետության կամ սկզբունքի վրա: Այս ձևաչափը կօգնի ձեզ և ձեր
ուսանողներին ուսումնասիրել սուրբ գրությունները
հաջորդականությամբ և քննարկել վարդապետություններն ու
սկզբունքները, երբ դրանք բնականաբար առաջ գան սուրբ գրության
տեքստում: Երբ ուսանողները ծանոթանան համատեքստին, որտեղ կա
վարդապետություն կամ սկզբունք, այդ ճշմարտության մասին նրանց
հասկացողությունը կարող է խորանալ: Բացի դրանից, ուսանողները
ավելի լավ կկարողանան տեսնել և հասկանալ ուղերձների ողջ էությունը,
որ ոգեշնչված սուրբ գրությունների հեղինակները մտադիր են եղել
հաղորդել: Այս եղանակով սուրբ գրություններն ուսուցանելը կօգնի
ուսանողներին նաև սովորել, թե ինչպես բացահայտել և կիրառել
հավերժական ճշմարտությունները սուրբ գրությունների անձնական
ուսումնասիրության ժամանակ:

Յուրաքանչյուր դասում սուրբ գրության մասի ոչ բոլոր հատվածներն են
նշված: Որոշ հատվածներ ավելի քիչ ուշադրության են արժանանում,
քանի որ դրանք ավելի քիչ կարևոր են ոգեշնչված գրողի ընդհանուր
ուղերձի համար կամ քանի որ դրանք ավելի քիչ կիրառելի են
երիտասարդների համար: Դուք պարտավորություն ունեք հարմարեցնել
այս նյութերը այն ուսանողների կարիքներին և հետաքրքրություններին,
որոնց դուք ուսուցանում եք: Դուք կարող եք հարմարեցնել այս ձեռնարկի
դասի գաղափարները, ընտրելով ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել
որոշակի վարդապետության կամ սկզբունքի վրա, քան այն շեշտադրված է
դասանյութում, կամ ընտրելով ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել սուրբ
գրության խմբի հատվածի վրա, որը խորությամբ զարգացված է
ձեռնարկում: Փնտրեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, որը կօգնի ձեզ
կատարել այս հարմարեցումները, երբ դուք նախապատրաստվում և
ուսուցանում եք:

Վարդապետություններ և սկզբունքներ
Յուրաքանչյուր դասի կառուցվածքում դուք կպարզեք, որ մի քանի
կարևոր վարդապետություններ և սկզբունքներ են ընդգծված: Այս
վարդապետություններն ու սկզբունքները ներկայացված են ուսումնական
ծրագրում, քանի որ` 1) դրանք արտահայտում են սուրբ գրության
հատվածների խմբի հիմնական ուղերձը, 2) դրանք հատկապես հարմար
են ուսանողների կարիքներին և պայմաններին կամ 3) դրանք կարևոր
ճշմարտություններ են, որոնք կարող են օգնել ուսանողներին` խորացնել
իրենց հարաբերությունները Տիրոջ հետ: Իմացեք, որ Նոր Կտակարանն
ուսուցանում է ավելի շատ ճշմարտություններ, քան ներկայացված են
ուսումնական ծրագրում: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
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Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերն ուսուցանել է, որ սուրբ գրությունները
պարունակում են «ճշմարտությունների անթիվ համակցություններ, որ
կհամապատասխանեն յուրաքանչյուր անհատի` յուրաքանչյուր
իրավիճակում» (“The Great Plan of Happiness” [CES Symposium on the
Doctrine and Covenants/Church History, Aug. 10, 1993], si.lds.org; տես նաև
Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 69, LDS.org):

Ուսուցանելիս, ուսանողներին շարունակ հնարավորություն տվեք, որ
ներկայացնեն սուրբ գրությունների վարդապետություններն ու
սկզբունքները: Երբ ուսանողներն արտահայտեն իրենց գտած
ճշմարտությունները, նրանք, հնարավոր է, օգտագործեն բառեր, որոնք
կտարբերվեն այս ձեռնարկում նշված վարդապետության կամ սկզբունքի
հնչեցումից: Նրանք կարող են գտնել նաև ճշմարտություններ, որոնք
նշված չեն դասում: Զգուշացեք, որ չասեք, թե ուսանողների
պատասխանները սխալ են պարզապես այն պատճառով, որ դրանք
արտահայտելու համար նրանց օգտագործած բառերը տարբերվում են
ձեռնարկում օգտագործված բառերից կամ քանի որ դրանք ներկայացնում
են մի ճշմարտություն, որը նշված չէ ուսումնական ծրագրում: Սակայն,
եթե ուսանողի մեջբերումը վարդապետորեն սխալ է, ձեր
պարտականությունն է մեղմությամբ օգնել ուսանողին ուղղել իր
մեջբերումը` պահպանելով սիրո և վստահության մթնոլորտ: Այսպես
վարվելով, կարող եք ապահովել սովորելու կարևոր փորձառություն ձեր
դասարանի ուսանողների համար:

Տեմպ

Այս ձեռնարկը պարունակում է սեմինարիայի 160 ամենօրյա դասեր: Դուք
կարող եք դասերն ու տեմպը հարմարեցնել շաբաթների քանակին, որի
ընթացքում դուք պետք է ուսուցանեք դասընթացը: Տեմպի ուղեցույցի
նմուշի համար տես այս ձեռնարկի վերջում գտնվող հավելվածը: Տեմպի
ուղեցույցը նախատեսված է 36 շաբաթ տևողությամբ 180 օրից բաղկացած
ուսումնական տարվա համար և ներառում է 20 «հարմարվող օրեր»,
որոնք դուք կարող եք օգտագործել, որպեսզի հարմարեցնեք ամենօրյա
դասերը, օգնեք ուսանողներին սերտել սուրբ գրության հիմնական
հատվածներն ու հիմնական վարդապետությունները, վերանայել անցած
նյութը և հաշվի առնել դասացուցակի ընդմիջումները:

Ստեղծագործական աշխատանք

Նոր Կտակարանի ուսումնական ուղեցույց տնային ուսումնասիրման
սեմինարիայի ուսանողների համար ձեռնարկը կարող է օգտագործվել
սեմինարիայի ամենօրյա ծրագրերում որպես միջոց ուսանողներին
ստեղծագործական աշխատանք տալու համար: Ուսանողների տնային
ուսումնասիրության ուղեցույցի դասերը համապատասխանում են այն
դասերին, որոնք ներկայացված են այս ձեռնարկում: Շատ
բացակայություններ ունեցող ուսանողներին կարող եք հանձնարարել
կատարել ուսումնական ուղեցույցի այն հանձնարարությունները, որոնք
համապատասխանում են նրանց բաց թողած դասերի բովանդակությանը:
Հանձնարարությունները կարող եք տպել LDS.org կայքից, ուստի, դուք
կարիք չունեք ամբողջական ձեռնարկով ապահովել այն ուսանողներին,
ովքեր պետք է կատարեն ստեղծագործական աշխատանք: Նոր
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Կտակարանի ուսումնական ուղեցույց տնային ուսումնասիրման սեմինարիայի
ուսանողների համար ձեռնարկի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկություններ
են տրված այս ձեռնարկի «Սեմինարիայի տնային ուսումնասիրության
ծրագիր» վերնագրով բաժնում:

Օգնություն ուսուցչին
Ուսուցման օգնության դրույթներ են հանդիպում այս ձեռնարկի
լուսանցքներում: Ուսուցման օգնությունը բացատրում և լուսաբանում է, թե
ինչպես դուք և այն ուսանողները, ում ուսուցանում եք, կարող են կիրառել
Ավետարանի ուսուցման և ուսումնասիրության հիմունքները Նոր
Կտակարանի ձեր ուսումնասիրության ժամանակ: Դրանք ունեն նաև
առաջարկություններ այն մասին, թե ինչպես արդյունավետ կերպով
օգտագործել բազմազան ուսուցման մեթոդները, հմտությունները և
միջոցները: Երբ դուք սկսեք հասկանալ ուսուցման օգնություն բաժնում
գտնվող սկզբունքները, ուղիներ փնտրեք ուսուցման ընթացքում դրանք
մշտապես փորձարկելու և կիրառելու համար:

Սուրբ գրությունների սերտում և հիմնական վարդապետություններ

Որպեսզի օգնեն ուսանողներին բարձր գնահատել հավերժական
ճշմարտությունները և մեծացնել իրենց վստահությունը սուրբ
գրությունները սովորելիս և ուսուցանելիս, Կրոնի սեմինարիաները և
ինստիտուտները (ՍևԻ) ընտրել են սուրբ գրությունների մի շարք
հատվածներ, որոնք ուսանողները պիտի սերտեն յուրաքանչյուր
դասընթացի ուսումնասիրության ժամանակ: Բացի դրանից, Հիմնական
վարդապետությունների ցանկ է ներառված, որպեսզի ընդգծեն
հիմնական վարդապետությունները, որոնք ուսանողները պիտի
հասկանան, հավատան դրանց և ապրեն դրանց համաձայն`
սեմինարիայի չորս տարիների և իրենց կյանքի մնացած տարիների
ընթացքում: Սեմինարիայի յուրաքանչյուր դասընթացի ձեռնարկ
նախատեսված է ընդգծելու Հիմնական վարդապետությունները, որոնք
հանդիպում են, երբ ուսանողները հերթականությամբ ուսումնասիրում են
սուրբ գրությունները: Սերտման սուրբ գրության հատվածներից շատերն
ընտրված են նկատի ունենալով Հիմնական վարդապետությունները,
որպեսզի երբ դուք ուսանողներին ուսուցանեք սերտման սուրբ գրության
հատվածները, դուք ուսուցանեք նաև Հիմնական Վարդապետությունները:

Երբ ուսանողները հավերժական ճշմարտություններ կուտակեն իրենց
մտքերում և սրտերում, Սուրբ Հոգին անհրաժեշտության դեպքում
կհիշեցնի նրանց այս ճշմարտությունները և նրանց քաջություն կտա
հավատքով գործել (տես Հովհաննես 14.26): Նախագահ Հովարդ Վ.
Հանթերն ուսուցանել է.

«Ես խստությամբ քաջալերում եմ ձեզ օգտագործել սուրբ գրություններն
ուսուցանելու ժամանակ և անել ամեն հնարավոր բան ուսանողներին
օգնելու համար, որ օգտագործեն դրանք և հարմարվեն դրանց: Ես
կցանկանայի, որ մեր երիտասարդները վստահությամբ մոտենային
սուրբ գրություններին: …
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… Մենք ցանկանում ենք, որ ուսանողները հավատան սուրբ
գրությունների ուժին և ճշմարտացիությանը, վստահ լինեն, որ իրենց
Երկնային Հայրն իրոք խոսում է իրենց հետ սուրբ գրությունների միջոցով,
և որ նրանք կարող են դառնալ դեպի սուրբ գրությունները և գտնել
պատասխաններ իրենց խնդիրներին և իրենց աղոթքներին: …

… Մենք հուսով ենք, որ ձեր ուսանողներից և ոչ մեկը դուրս չի գա
դասարանից վախեցած, շփոթված կամ ամաչելով, որ չի կարողացել
գտնել իր անհրաժեշտ օգնությունը, քանի որ բավականաչափ լավ չգիտեր
սուրբ գրությունները՝ անհրաժեշտ հատվածները գտնելու համար»
(“Eternal Investments” [address to CES religious educators, Feb. 10, 1989], 2,
si.lds.org; see also Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 20, LDS.org):

Սերտման սուրբ գրության և Հիմնական Վարդապետությունների մասին
ավելի շատ տեղեկությունների համար տես այս ձեռնարկի վերջում
գտնվող հավելվածը:

Տնային ուսումնասիրության դասերի օգտագործումը
Ուսանողների դասերի ամփոփումը

Ամփոփումը կօգնի ձեզ ծանոթանալ համատեքստի և
վարդապետությունների ու սկզբունքների հետ, որոնք ուսանողները
ուսումնասիրել են շաբաթվա ընթացքում ուսանողների
ուսումնասիրության ուղեցույցում:

Դասի նախաբանը

Դասի նախաբանը կօգնի ձեզ իմանալ, թե սուրբ գրության հատվածների
խմբի որ մասը շեշտել դասի ժամանակ:

Հատվածների խմբավորում և համատեքստի ամփոփում

Հատվածները խմբավորվում են համաձայն սուրբ գրության հատվածների
խմբի համատեքստի կամ բովանդակության փոփոխությունների:
Յուրաքանչյուր հատվածների խմբի հղումներին հաջորդում է այդ
հատվածների խմբի իրադարձությունների կամ ուսմունքների հակիրճ
ամփոփումը:

Դասի կառուցվածքը

Դասի կառուցվածքը ուղեցույց է հանդիսանում ձեզ համար, երբ
ուսումնասիրում և ուսուցանում եք: Այն առաջարկում է ուսուցման
գաղափարներ, ներառյալ հարցեր, վարժություններ, մեջբերումներ,
գծապատկերներ և աղյուսակներ:

Վարդապետություններ և սկզբունքներ
Քանի որ վարդապետություններն ու սկզբունքները սովորաբար ի հայտ
են գալիս սուրբ գրությունների տեքստի ուսումնասիրության ժամանակ,
դրանք ընդգծված են, որպեսզի օգնեն ձեզ ներկայացնել և շեշտել դրանք
ուսանողների հետ ձեր քննարկումներում:
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Հաջորդ մասի նախաբանը

Յուրաքանչյուր դասի վերջին պարբերությունը տալիս է հաջորդ միավորի
վերաբերյալ ակնարկներ: Կիսվեք այս պարբերությամբ ձեր ուսանողների
հետ յուրաքանչյուր դասի վերջում, որպեսզի օգնեք նրանց
ուսումնասիրել սուրբ գրությունները եկող շաբաթվա ընթացքում:

Տնային ուսումնասիրության սեմինարիայի ծրագիր
Տեղական քահանայության ղեկավարների և ՍևԻ ներկայացուցիչների
ղեկավարության ներքո տնային ուսումնասիրության սեմինարիայի
դասերը կարող են կազմակերպվել այնպիսի տեղերում, որ ուսանողները
ի վիճակի չեն լինի հաճախել ամենօրյա դասերին հեռավորության և այլ
գործոնների պատճառով (ինչպես օրինակ հաշմանդամությունը): Տնային
ուսումնասիրության դասերն ընդհանուր առմամբ հասանելի չեն այն
տեղերում, որտեղ ամենօրյա (աշխատանքային օրեր) դասերն
անցկացվում են վաղ առավոտյան կամ ազատ գրաֆիկով:

Տնային ուսումնասիրության ծրագիրը ուսանողներին թույլ է տալիս
միավորներ վաստակել՝ շաբաթվա ընթացքում սեմինարիայի դասերին
հաճախելու փոխարեն տանն անհատապես լրացնելով դասերը: Այս
դասերը գտնվում են առանձին ձեռնարկում, որը կոչվում է Նոր
Կտակարանի ուղեցույց սեմինարիայի ուսանողների տնային ուսումնասիրության
համար: Շաբաթը մեկ անգամ ուսանողները հանդիպում են ունենում
սեմինարիայի ուսուցչի հետ, որպեսզի ներկայացնեն իրենց աշխատանքը
և մասնակցեն դասին: Ուսանողների ուսումնասիրության ուղեցույցը և
շաբաթական դասարանային դասերը բացատրված են ստորև:

Ուսումնասիրության ուղեցույց ուսանողների տնային
ուսումնասիրության համար

Նոր Կտակարանի ուղեցույց սեմինարիայի ուսանողների տնային
ուսումնասիրության համար ձեռնարկը նախատեսված է տանն
ուսումնասիրող ուսանողին օգնելու համար, որ Նոր Կտակարանն
ուսումնասիրելիս ստանա այնպիսի փորձառություն, ինչպիսին
սեմինարիայի ուսանողը, ով հաճախում է շաբաթական դասերին:
Հետևաբար, ուսանողի ուսումնասիրության ուղեցույցի տեմպը, ինչպես
նաև այնտեղ ընդգծված վարդապետություններն ու սկզբունքները
համապատասխանում են այս ձեռնարկի նյութին: Ուսանողի
ուսումնասիրության ուղեցույցը նաև ներառում է սերտման սուրբ
գրության ուսուցում: Սերտման սուրբ գրությունների հատվածները
տրված են համատեքստում այնպես, ինչպես դրանք տրված են սուրբ
գրության տեքստում և հաճախ գրավոր վարժությունները տրված են այն
դասերում, որոնցում այդ հատվածներն ընդգրկված են:

Յուրաքանչյուր շաբաթ տնային ուսումնասիրման ուսանողները պիտի
ավարտեն չորս դաս ուսանողի ուսումնասիրության ուղեցույցից և
շաբաթը մեկ անգամ մասնակցեն այն դասին, որը տրված է իրենց
սեմինարիայի ուսուցչի կողմից: Ուսանողները կատարում են
ուսումնասիրության ուղեցույցի համարակալված
հանձնարարություններն իրենց սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
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օրագրերում: Ուսանողները պիտի ունենան սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության երկու օրագիր, որպեսզի մեկը թողնեն իրենց
ուսուցչի մոտ և շարունակեն աշխատել մյուսով: Երբ ուսանողները
հանդիպեն իրենց ուսուցչի հետ յուրաքանչյուր շաբաթ, մի օրագիրը
վերադարձվում է տնային ուսուցչին, իսկ մյուսը տրվում է ուսանողին`
օգտագործելու հաջորդ շաբաթվա դասերի համար: (Օրինակ` մեկ
շաբաթվա ընթացքում ուսանողը կատարում է հանձնարարությունները
օրագիր 1-ում: Հետո ուսանողն այս օրագիրը բերում է դասարան և տալիս
է ուսուցչին: Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ուսանողը կատարում է
հանձնարարությունները օրագիր 2-ում: Երբ ուսանողը հանձնում է
օրագիր 2-ը, ուսուցիչը վերադարձնում է օրագիր 1-ը: Հետո ուսանողն
օգտագործում է օրագիր 1-ը, հաջորդ շաբաթվա հանձնարարությունները
կատարելու համար:)

Սեմինարիայի բոլոր ուսանողներին խրախուսվում է ամեն օր
ուսումնասիրել սուրբ գրությունները և կարդալ դասընթացի տեքստը,
սակայն տնային ուսումնասիրության ուսանողները պետք է հասկանան,
որ ակնկալվում է, որ նրանք ծախսեն լրացուցիչ 30-40 րոպե՝ չորս տնային
ուսումնասիրության դասերից յուրաքանչյուրի վրա և հաճախեն տնային
ուսումնասիրության շաբաթական դասին:

Ուսուցչի շաբաթական տնային ուսումնասիրության դասեր

Նոր Կտակարանի ուղեցույց սեմինարիայի ուսանողների տնային
ուսումնասիրության համար ձեռնարկի յուրաքանչյուր մաս համընկնում է
ուսուցչի ամենօրյա ձեռնարկի հինգ դասերի հետ: Այս ձեռնարկի
յուրաքանչյուր հինգերորդ դասի վերջում դուք կգտնեք տնային
ուսումնասիրության ուսուցչի մեկ շաբաթական դաս: Տնային
ուսումնասիրության դասերը կօգնեն ուսանողներին վերանայել,
խորացնել իրենց հասկացողությունը և կիրառել վարդապետություններն
ու սկզբունքները, որոնք նրանք սովորեցին, երբ շաբաթվա ընթացքում
ավարտեցին դասերը ուսանողների ուսումնասիրության ուղեցույցում:
Այս դասերին կարող են ուսումնասիրվել նաև հավելյալ
ճշմարտություններ, որոնք ընդգրկված չեն ուսանողի ուսումնասիրության
ուղեցույցում: (Ձեր դասի ծրագրմանն օգնելու համար կարող եք օգտվել
տնային ուսումնասիրության ուսուցիչների տեմպի ուղեցույց-ից, որը
գտնվում է այս ձեռնարկի հավելվածում:)

Որպես տնային ուսումնասիրության ուսուցիչ, դուք պետք է լիակատար
հասկացողություն ունենաք այն մասին, թե ինչ են ձեր ուսանողներն
ուսումնասիրում տանը ամեն շաբաթ, որպեսզի դուք կարողանաք
պատասխանել հարցերի և բովանդակալից քննարկումներ անցկացնեք,
երբ հանդիպեք նրանց հետ: Խնդրեք ուսանողներին իրենց
ամենշաբաթյա դասերին բերել սուրբ գրությունները, սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերը և ուսանողների ուսումնասիրության
ուղեցույցները շաբաթական դասի համար, որպեսզի նրանք կարողանան
անդրադառնալ դրանց դասի ընթացքում: Հարմարեցրեք դասերը ձեր
ուսանողների կարիքներին և ըստ Սուրբ Հոգու առաջնորդության: Դուք
կարող եք անդրադառնալ նաև այս ձեռնարկի ուսուցիչների ամենօրյա
դասերին, երբ պատրաստվեք և ուսուցանեք: Ուսուցման օգնության
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ուսումնասիրությունը և ամենօրյա դասերում օգտագործված մեթոդները
կարող են օգնել հարստացնել ձեր շաբաթական ուսուցումը:
Պատրաստակամորեն մոտեցեք ձեր ուսանողների ցանկացած հատուկ
կարիքներին: Օրինակ, եթե ուսանողը խնդիրներ ունի գրելու հետ
կապված, թույլ տվեք նրան օգտագործել ձայնագրիչ կամ թելադրել իր
մտքերը ընտանիքի անդամին կամ ընկերոջը, ով կարող է գրի առնել
նրանց պատասխանները:

Յուրաքանչյուր շաբաթական դասի վերջում հավաքեք ուսանողների սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերը և խրախուսեք նրանց
շարունակել իրենց ուսումնասիրությունները: Տվեք նրանց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագիր հաջորդ շաբաթվա
հանձնարարությունների համար` ինչպես բացատրված է «Տնային
ուսումնասիրության ուսանողի ուսումնական ուղեցույց» բաժնում:
(Քահանայության ղեկավարների և ծնողների առաջնորդության ներքո
ցցի սեմինարիայի ուսուցիչները կարող են էլեկտրոնային եղանակով
հաղորդակցվել սեմինարիայի այն ուսանողների հետ, ովքեր
ներգրավված են տնային ուսումնասիրության սեմինարիայում:)

Մինչ դուք կարդաք կատարված առաջադրանքները ուսանողների սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում, պարբերաբար
արձագանքեք նրանց աշխատանքներին` գրելով մի փոքր երկտող կամ
հաջորդ անգամ նրանց տեսնելիս գովաբանելով: Դուք կարող եք նաև
փնտրել այլ ուղիներ, որպեսզի աջակցություն և իմաստալից արձագանք
տաք: Սա կօգնի ուսանողներին իմանալ, որ ձեզ հետաքրքրում է նրանց
աշխատանքը և կօգնի ոգևորել նրանց լիարժեք պատասխաններ
տալու համար:

Շատ ուսանողների ջանքերը սուրբ գրությունների կարևոր հատվածների
սերտման գործում կիրականանան, երբ նրանք ավարտեն տնային
ուսումնասիրության դասերը: Տնային ուսուցիչները կարող են ավարտին
հասցնել ուսանողների ջանքերը` հրավիրելով նրանց անգիր ասել կամ
կրկնել սուրբ գրությունների սերտման հատվածները, որոնք հանդիպում
են տեքստում այդ շաբաթվա ուսումնասիրվող մասում:

Այլ նյութեր
LDS.org
Նոր Կտակարանի ձեռնարկ սեմինարիայի ուսուցչի համար (nttm.lds.org) և Նոր
Կտակարանի ուղեցույց սեմինարիայի ուսանողների տնային ուսումնասիրության
համար ձեռնարկները առկա են LDS.org-ում և Gospel Library-ում՝ շարժական
սարքերի համար: Ուսուցչի ձեռնարկի թվային տարբերակը պարունակում
է լրացուցիչ մեկնաբանություն և պատմական տեղեկատվություն,
դասավանդման օժանդակ գաղափարներ և լրատվամիջոցներ, որոնք
ներառված չեն տպագիր ձեռնարկում տարածության սահմանափակ
լինելու պատճառով:
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si.lds.org
Դասերը նախապատրաստելու և ուսուցման լրացուցիչ գաղափարներ
ստանալու համար ուսուցիչները կարող են այցելել Կրոնի
սեմինարիաների և ինստիտուտների կայք (si.lds.org):

Գրառումներ և օրագրի գործիքներ
Ուսուցիչներն ու ուսանողները կարող են օգտագործել առցանց կամ
շարժական Նշումներ և Օրագրի գործիքներ` նշելու և նշումներ
ավելացնելու այս ձեռնարկների առցանց տարբերակներին, երբ նրանք
պատրաստեն դասերը և ուսումնասիրեն սուրբ գրությունները: Ուսուցչի
ձեռնարկները և ուսանողի ուղեցույցները նույնպես առկա են ներբեռնման
համար LDS.org կայքում տարբեր ձևաչափերով (ինչպես օրինակ, PDF,
ePub, և mobi [Kindle] ֆայլերը):

Լրացուցիչ միջոցներ
Հետևյալ ռեսուրսները մատչելի են առցանց, ձեր ղեկավարի, Եկեղեցու
տեղական բաշխման կենտրոնների և Եկեղեցու առցանց խանութի
(store.lds.org) շնորհիվ:

Նոր Կտակարանի DVD ներկայացումներ 1–25 (item no. 54014)

Media Library-ն LDS.org կայքում

Ավետարանի նկարների գիրք (item no. 06048)

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագիր (item no. 09591)

Նոր Կտակարանի էջանշան (item no. 10460)

Նոր Կտակարանի սուրբ գրության սերտման հատվածների
քարտեր և սուրբ գրությունների ընթերցանության աղյուսակներ
(item no. 10480)

Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանի վկայակոչում (item no. 36863)

Ավետարանական թեմաներ LDS.org-ում:
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Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկ (item no. 09403)

Նոր Կտակարանի ձեռնարկ ուսանողի համար (Եկեղեցու Կրթական
Համակարգի ձեռնարկ, 2014) (item no. 10734)

Սեմինարիայի թղթապանակներ (ուսանողների օգտագործման
համար, որպեսզի պահեն օժանդակ նյութերը և այլ պարագաները),
(item no. 09827; առկա է միայն անգլերենով)
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ԴԱՍ 1

Նոր Կտակարանի
նախաբանը
Նախաբան
Նոր Կտակարանը հիմնականում հիշատակարան է
Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքի, ուսմունքների և
Քավության, Նրա Եկեղեցու հիմնադրման և Նրա վաղ
շրջանի աշակերտների ծառայությունների մասին, երբ
Նա շարունակեց առաջնորդել նրանց Իր Համբարձումից
հետո։ Այս դասի նպատակն է պատրաստել և խրախուսել
ուսանողներին ուսումնասիրել Նոր Կտակարանը՝

ներկայացնելով նրանց Հիսուս Քրիստոսի և Նրա հին
Առաքյալների ուսմունքների երկու գլխավոր թեմա.
Փրկիչի կրկնվող հրավերը՝ գալու դեպի Իրեն և Նրա
աշակերտների պարտականությունը՝ աջակցել
ուրիշներին կատարել նույնը։

Ուսուցման առաջարկներ
Նոր Կտակարանն օգնում է մեզ գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը

Մինչև դասի սկսելը գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը . Որո՞նք են այն
մի քանի ծանր բեռները, որ երիտասարդները կրում են մեր օրերում։

Դասարան բերեք դատարկ արկղ կամ ուսապարկ և այնպիսի ծանր
առարկաներ, ինչպիսիք են մեծ քարեր կամ գրքեր՝ արկղի կամ
ուսապարկի մեջ տեղադրելու համար։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի
կանգնել դասարանի առաջ և խնդրեք նրան պահել դատարկ արկղը կամ
հագնել ուսապարկը։ Դասարանին խնդրեք պատասխանել
գրատախտակին գրված հարցին, իսկ մեկ այլ ուսանողի` գրանցել
ուսանողների պատասխանները գրատախտակին։ Յուրաքանչյուր
պատասխանից հետո տեղադրեք որևէ ծանր առարկա արկղի կամ
ուսապարկի մեջ մինչև այն լցվի։

• Ինչպե՞ս դուք կզգայիք, եթե ամբողջ օրը ստիպված լինեիք կրել
այս բեռը։

Խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչպիսի խնդիրներ և
դժվարություններ կարող են պատճառել ինչ-որ մեկին գրատախտակին
գրված բեռներից մի քանիսը։

Բացատրեք, որ Նոր Կտակարանը մեզ ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի
մահկանացու կյանքի և Նրա հարությանը հաջորդող ծառայությունների
մասին, այդ թվում` Նրա ուսմունքները, հրաշքները, քավող
զոհաբերությունը և վաղ շրջանի եկեղեցու աշակերտներին
այցելությունները։ Նրա բոլոր ուսմունքները և ուրիշների հետ
փոխհարաբերությունները վերահաստատում են ճշմարտությունը, որը
կարող է օգնել մեզ տանելու մեր բեռները։

Բացատրեք, որ Մատթեոս 11 գլուխը ներառում է այս գլխավոր թեմայի
օրինակը, որն ուսանողները հաճախ կտեսնեն Նոր Կտակարանի
ուսումնասիրության ժամանակ։ Հանձնարարեք մի ուսանողի
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բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 11.28 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք
հետևել և փնտրել Փրկիչի հրավերը նրանց, ովքեր կրում են ծանր
բեռները։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում տքնել և բեռնավորված լինել:

• Փրկիչն ինչ ասաց, որ մենք պիտի անենք, որպեսզի մտնենք Նրա
հանգիստը: (Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ
սկզբունքը գրատախտակին. Եթե մեր բեռներով գանք Հիսուս
Քրիստոսի մոտ , Նա կհանգստացնի մեզ:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում գալ Հիսուս Քրիստոսի մոտ:

Որպեսզի օգնենք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում գալ
Քրիստոսի մոտ, հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 11.29–30 հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել և
փնտրել Փրկիչի հրահանգները նրանց համար, ովքեր ցանկանում են գալ
Նրա մոտ։

• Համաձայն այս հատվածների, ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի գանք
Քրիստոսի մոտ։

Գրատախտակին նկարեք եզների լուծը կամ ցուցադրեք լծի պատկերը։

Բացատրեք, որ լուծը փայտե
հաստ ձող է, որն օգտագործվում է
մի զույգ եզ կամ այլ կենդանիներ
լծելու համար, որը թույլ է տալիս
նրանց միասին քաշել բեռը:

• Ո՞րն է լծի նպատակը և օգուտը:
(Թեև լուծը քաշ կամ բեռ է, այն
թույլ է տալիս երկու կենդանիներին համակցել իրենց ուժերը`
այսպիսով մեծացնելով իրենց արդյունավետությունը)։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում վերցնել Փրկիչի լուծը մեզ վրա։

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը։
Խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե մենք ինչպես կարող
ենք վերցնել Փրկիչի լուծը մեզ վրա և ինչ օրհնություններ կարող ենք
ստանալ` այդպես վարվելով:

«Լուծը օգնում է կենդանիներին կանգնեցնել կողք կողքի, որպեսզի նրանք
կարողանան միասին շարժվել աշխատանքը կատարելու համար։

«Խորհեք Տիրոջ բացառիկ անհատական հրավերի մասին. «վերցրեք իմ
լուծը ձեր վրա»։ Սուրբ ուխտեր կապելը և պահելը լծում է մեզ Տեր Հիսուս
Քրիստոսի հետ։ Ըստ էության, Փրկիչը մեզ կոչ է անում ապավինել իրեն և
համագործակցել իր հետ, չնայած մեր լավագույն ջանքերը հավասար չեն և

չեն կարող համեմատվել Նրա ջանքերի հետ։ Եթե մեր հույսը դնում ենք Նրա վրա և քաշում
ենք մեր բեռը Նրա հետ, Նրա լուծը իրոք հեշտ է և բեռը` թեթև։
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«Մենք մենակ չենք և երբեք չպիտի լինենք։ Մեր առօրյա կյանքում մենք կարող ենք առաջ
շարժվել երկնային օգնությամբ։ Փրկիչի Քավության միջոցով մենք կարող ենք ստանալ
ունակություն և «ուժ, որոնք վեր են մեր սեփականից»։ («Տեր, ես կհետևեմ Քեզ,»
Օրհներգեր, համար 220)» («Իրենց բեռները հեշտությամբ տանեին,» Ensign կամ Լիահոնա,
մարտ 2014թ., 88):

• Ի՞նչն է լծում մեզ Հիսուս Քրիստոսին:

• Ըստ Երեց Բեդնարի, որո՞նք են Փրկիչի հետ լծված լինելու
օրհնությունները։

Ընդգծեք, որ Փրկիչի խոստումը «հանգստի» մասին Մատթեոս 11.28–29
հատվածներում պարտադրաբար չի նշանակում, որ Նա միշտ հեռացնելու
է մեր խնդիրները կամ դժվարությունները։ Հաճախ Փրկիչը կշնորհի մեզ
անհրաժեշտ խաղաղություն և ուժ, որպեսզի հաղթահարենք կամ
դիմանանք մեր փորձություններին` այսպիսով թեթևացնելով մեր
բեռները։ Եթե մենք հավատարիմ մնանք մահկանացու կյանքի
դժվարությունների մեջ, վերջնական հանգիստը, որ մենք կստանանք,
կլինի վեհացում Աստծո հետ (տես ՎևՈւ 84.23–24)։

Խրախուսեք սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունը

Խրախուսեք ուսանողներին ամեն օր ժամանակ հատկացնել Նոր Կտակարանի
անհատական ուսումնասիրությանը: Դուք կարող եք օգնել նրանց արձանագրել իրենց
առօրյա ուսումնասիրությունը` տրամադրելով պատշաճ հսկող համակարգ (տես
ընթերցանության աղյուսակները այս ձեռնարկի հավելվածում)։ Ուսանողներին միշտ
հնարավորություններ տվեք՝ կիսվելու իրենց սովորածով և հասկացածով` սուրբ
գրությունների անհատական ուսումնասիրության ժամանակ։ Զգույշ եղեք, որպեսզի
չծանրաբեռնեք կամ վհատեցնեք այն ուսանողներին, ովքեր դժվարություններ ունեն սուրբ
գրությունների անհատական ուսումնասիրության գործում:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես է Փրկիչը հանգիստ տվել
նրանց, երբ նրանք եկել են Նրա մոտ։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
դասարանի հետ կիսվել իրենց փորձառություններով: Կարող եք կիսվել
նաև ձեր անձնական փորձառությամբ։

Խնդրեք ուսանողներին սահմանել հատուկ նպատակներ Հիսուս
Քրիստոսի մոտ գալու հնարավոր ուղիների վերաբերյալ՝ այս տարվա
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ամբողջ ընթացքում։
Խրախուսեք նրանց ներառել սուրբ գրությունների առօրյա
ուսումնասիրությունն ու Նոր Կտակարանի ամբողջական ընթերցումն
իրենց նպատակների մեջ։

Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ունեն պարտականություն՝ օգնել
ուրիշներին, որպեսզի նրանք գան Իր մոտ։

Խնդրեք ուսանողներին խորհել իրենց կյանքի այն ժամանակների
մասին, երբ նրանք անհամբեր ու ոգևորված էին, որ պատմեն անձնական
փորձառության կամ այն բաների մասին, որոնք նրան տեսան, կարդացին
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կամ լսեցին։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հաղորդել, թե անհամբեր
ու ոգևորված նրանք ինչ էին ուզում պատմել որևէ մեկին։

Բացատրեք, որ Նոր Կտակարանը պարունակում է բազմաթիվ
օրինակներ այն անձանց մասին, ովքեր ամրապնդվեցին, ուսուցանվեցին
կամ օրհնվեցին Տիրոջ կողմից և այնուհետև ցանկություն զգացին նրա
մասին պատմել ուրիշներին ։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով
բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1.37–42 հատվածները: Խնդրեք
դասարանի անդամներին հետևել և փնտրել, թե ինչ արեցին Հովհաննես
Մկրտիչի երկու աշակերտները՝ Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայությունը
լսելուց հետո։

• Ինչ իմացավ Անդրեասը Հիսուսի մասին, երբ նա խոսեց Նրա հետ։

• Ինչ արեց Անդրեասը, երբ իմացավ, որ Հիսուսը Մեսիան էր։

• Ըստ ձեզ, նա ինչո՞ւ էր այդքան շատ ցանկանում կիսվել այդ լուրով իր
եղբոր՝ Սիմոն Պետրոսի հետ։

Ամփոփեք Հովհաննես 1:43–44 հատվածները` պատմելով ուսանողներին,
որ Փրկիչը հրավիրեց Փիլիպպոս անունով մեկին Իրեն աշակերտելու
համար։ Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
1.45–46 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել և
գտնել, թե ինչ արեց Փիլիպպոսը, երբ իմացավ, որ Հիսուսը Մեսիան էր։

• Ի՞նչ ասաց Փիլիպպոսը Նաթանայելին Հիսուս Նազովրեցու մասին։

• Ինչպե՞ս արձագանքեց Նաթանայելը Փիլիպպոսի վկայությանը , որ
Հիսուսը Մեսիան էր։

• Ի՞նչ հրավեր ստացավ Նաթանայելը Փիլիպպոսից։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը.
Հիսուս Քրիստոսի մոտ գալով, …

• Ելնելով Նոր Կտակարանի այս օրինակներից, մենք ի՞նչ ցանկություն
կունենանք` գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո ավարտեք գրատախտակին գրված
նախադասությունը, որպեսզի այն արտացոլի հետևյալ սկզբունքը. Երբ
մենք գալիս ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ, կունենանք ավելի մեծ
ցանկություն հրավիրելու մյուսներին գալ Նրա մոտ։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այդ սկզբունքը,
նկարեք ուղեկցող գծապատկերը գրատախտակին:

ԴԱՍ  1

4



• Ըստ ձեզ, ինքներս գալով Նրա
մոտ, ինչո՞ւ մենք ավելի մեծ
ցանկություն կունենանք՝
հրավիրել մյուսներին գալ դեպի
Քրիստոսը։

Բացատրեք, որ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ
Հենրի Բ. Այրինգն ուսուցանեց այն
մեծ օրհնության մասին, որը մենք
ստանում ենք` հրավիրելով
ուրիշներին գալ Հիսուս Քրիստոսի
մոտ։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
հետևյալ խոսքերը.

«Երբ սրտանց նվիրվենք մարդկանց Քրիստոսի մոտ հրավիրելուն, ձեր
սիրտը կփոխվի։ … Օգնելով ուրիշներին գալ Նրա մոտ, կպարզեք, որ
ինքներդ եք եկել Նրա մոտ» («Եկեք Քրիստոսի մոտ»,Ensign, մարտ

2008թ., 49)։

• Ի՞նչ կարող է պատահել մեր կյանքում, երբ հրավիրում ենք ուրիշներին
գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը:

Ավելացրեք սլաքը գրատախտակի վրայի պատկերին, այնպես որ այն
նմանվի ուղեկցող գծապատկերին։
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• Ձեր կարծիքով, հրավիրելով
ուրիշներին գալ Քրիստոսի
մոտ, ինչո՞ւ մենք նույնպես
կարող ենք ավելի
մոտենալ Նրան։

• Ո՞վ է հրավիրել ձեզ գալ դեպի
Փրկիչը և Նրա ավետարանը։
Արդյունքում ինչպե՞ս է օրհնվել
ձեր կյանքը։

Խրախուսեք ուսանողներին
աղոթքի միջոցով խորհել, թե
նրանք ո՞ւմ կարող են հրավիրել,
որ գան Հիսուս Քրիստոսի մոտ:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի
հրավիրենք այլ մարդկանց գալ
Նրա մոտ:

Բացատրեք, որ ընկերներին ու համադասարանցիներին սեմինարիային
մասնակցելու հրավերքը մի ուղի է, որի միջոցով ուսանողները կարող են
հրավիրել մյուսներին «գալ և տեսնել», թե ով է Հիսուս Քրիստոսը, և
ինչպես կարող է Նրա ավետարանը օրհնել նրանց կյանքը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1.47–50
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե ինչ զգաց
Նաթանայելը, երբ ծանոթացավ Փրկչի հետ (բացատրեք, որ «նենգութիւն
չկայ» արտահայտությունը նշանակում է խորամանկության
բացակայություն)։

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը, որ մղեց Նաթանայելին հայտարարել, որ Հիսուսը
Աստծո Որդին էր։

• Համաձայն 50-րդ հատվածի, ի՞նչ խոստացավ Փրկիչը Նաթանայելին
քանի որ նա հավատաց։

Բացատրեք, որ Անդրեասի, Պետրոսի, Փիլիպպոսի, և մյուսների հետ
միասին, Նաթանայելը դարձավ Հիսուսի Առաքյալներից մեկը։ Քանի որ
այս Առաքյալներն ականջ դրեցին Հիսուս Քրիստոսի մոտ գալու
հրավերին, նրանք վկայեցին շատ «ավելի մեծ բաների» մասին (50-րդ
հատված)` այդ թվում Հիսուս Քրիստոսի հրաշքների, ուսմունքների և Նրա
Հարության ու երկինք համբարձվելու մասին։

Ավարտեք` վկայելով, որ այս տարի Նոր Կտակարանն ուսումնասիրելիս
ուսանողները կզգան Փրկիչի շարունակական կոչը՝ գալ Նրա մոտ։ Տարվա
ընթացքում ուսուցանվող վարդապետությունները և սկզբունքները
կիրառելիս, նրանք կստանան Նրա օգնությունն իրենց բեռների հարցում
և ինչպես հին Առաքյալները, կլցվեն ցանկությամբ՝ օգնել մյուսներին
նույնպես գալ Նրա մոտ։

ԴԱՍ  1
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ԴԱՍ 2

Փրկության ծրագիրը
Նախաբան
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Կ.
Փաքերը կրոնական ուսուցիչներին հանձնարարել է ամեն
ուսումնական տարվա սկզբում ներկայացնել փրկության
ծրագրի մի համառոտ ակնարկ.

«Երջանկության ծրագրի» համառոտ ակնարկը…, եթե
տրվի հենց սկզբում և վերանայվի ժամանակ առ
ժամանակ, կլինի խիստ արժեքավոր ձեր ուսանողների
համար» (“The Great Plan of Happiness” [address to CES

religious educators, Aug. 10, 1993], si.lds.org; see also
Teaching Seminary: Preservice Readings [Եկեղեցու
կրթական համակարգի ձեռնարկ, 2004], 68–74)։

Այս դասը պարունակում է փրկության ծրագրի համառոտ
ակնարկ և կենտրոնանում է Հիսուս Քրիստոսի
առանցքային դերի և Նրա Քավության վրա այդ
ծրագրում։

Ուսուցման առաջարկներ

Հրավիրեք Հոգին արդյունավետ հոգևոր մտքի միջոցով

Դասի սկզբում համառոտ հոգևոր միտքը կօգնի ուսուցիչներին և ուսանողներին զգալ Հոգին
և պատրաստվել դասի համար։ Հոգևոր միտքը սովորաբար բաղկացած է օրհներգից,
աղոթքից և սուրբ գրությունների վրա հիմնված հոգևոր մտքից։ Հոգևոր մտքերն ավելի
արդյունավետ են, երբ ուսանողները բերում են իրենց վկայությունները և կիսվում են իրենց
զգացումներով ու մտքերով, որոնք նրանք ունեցել են սուրբ գրությունների իրենց
անհատական ուսումնասիրության ժամանակ։ Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կարելի է
կազմակերպել հոգևոր մտքերի փոխանակումը, որպեսզի բոլոր ուսանողները
հնարավորություն ունենան մասնակցելու ողջ տարվա ընթացքում։

Հիսուս Քրիստոսի դերը նախաերկրային կյանքում

Հոգևոր մտքի շրջանակում կարող եք հրավիրել դասարանին երգել «Ես
հավատում եմ Քրիստոսին» օրհներգի տողեր 1-ին և 4-րդը (Hymns no. 134)
կամ մեկ այլ օրհներգ Փրկիչի մասին։ Սկսեք դասը հետևյալ հարցերով․

• Ինչպե՞ս դուք կարձագանքեիք, եթե մեկը հարցներ ձեզ, թե ինչո՞ւ է
Հիսուս Քրիստոսը կարևոր ձեզ համար:

Բացատրեք ուսանողներին, որ այսօրվա դասի ժամանակ նրանք
կսովորեն Երկնային Հոր փրկության ծրագրում Հիսուս Քրիստոսի դերի
մասին: Իրենց այսօրվա ուսումնասիրության ժամանակ հրավիրեք նրանց
փնտրել ճշմարտությունները, որոնք կարող են օգնել նրանց ամրացնել
իրենց հավատքը առ Հիսուս Քրիստոսը։

Գրատախտակին գծեք հետևյալ աղյուսակը: Դուք նույնպես
կարող եք այն բաժանել ուսանողներին թերթիկի միջոցով։ (Եթե

բաժանելու եք թերթիկներ, գրատախտակին աղյուսակը լրացնելիս
խնդրեք ուսանողներին լրացնել իրենց աղյուսակները)։
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Հիսուս Քրիստոսի դերը առանցքային է Երկնային
Հոր փրկության ծրագրում

Նախաերկրային կյանք Մահկանացու կյանք Ետմահկանացու կյանք

Ընդգծեք, որ Երկնային Հոր ծրագիրը բաղկացած է երեք հիմնական
փուլերից. 1) Մեր նախաերկրային կյանքը, որը նախորդում էր մեր
ֆիզիկական ծննդին, 2) մեր մահկանացու կյանքը այս երկրի վրա, և 3)
մեր ետմահկանացու կյանքը, որը կհետևի մեր ֆիզիկական մահվանը։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը և հրավիրեք դասարանին լսել այն
սահմանափակումների մասին, որոնք ունեցել ենք մեր նախաերկրային
կյանքում.

«Նախքան այս երկրի վրա ծնվելը մենք ապրում էինք որպես մեր Երկնային Հոր հոգևոր
զավակներ: Սակայն մենք մեր Երկնային Հոր պես չէինք, ոչ էլ երբևէ կարող էինք դառնալ
Նրա պես և վայելել այն բոլոր օրհնությունները, որոնք Նա վայելում է առանց մահկանացու
կյանքը ֆիզիկական մարմնով ապրելու փորձառության։

«Աստծո ողջ նպատակը՝ Նրա աշխատանքը և Նրա փառքը, մեզանից յուրաքանչյուրին
հնարավորություն տալն է վայելելու Նրա բոլոր օրհնությունները։ Նա ապահովել է մի
կատարյալ ծրագիր Իր նպատակը իրագործելու համար։ Մենք հասկացանք և ընդունեցինք
այս ծրագիրը` մինչև այս երկիր գալը։ …

«Առաջադիմելու և Աստծո նման դառնալու համար մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է
ստանար մարմին և ստուգվեր փորձաշրջանի ընթացքում այս երկրի վրա» (Քարոզիր իմ
ավետարանը. Միսիոներական ծառայության ուղեցույց [2004], 48, 49):

• Մենք ի՞նչ սահմանափակումներ ունեցանք մեր նախաերկրային
կյանքում։

Բացատրեք, որ երբ Երկնային Հայրը ներկայացրեց Իր երջանկության
ծրագիրը, մենք իմացանք, որ կպահանջվի մի փրկիչ այս ծրագիրն
իրականացնելու համար։ Լյուցիֆերը՝ Երկնային Հոր զավակներից մեկը,
ըմբոստացավ Երկնային Հոր փրկության ծրագրի դեմ։ Նա հայտնի
դարձավ որպես սատանա. մի հրեական տերմին, որը նշանակում է
«հակառակորդ»։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մովսես 4.1-3
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով, թե
սատանան ինչ պահանջեց Երկնային Հորից։

• Սատանան ի՞նչ պահանջեց Երկնային Հորից:

ԴԱՍ  2
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• Համաձայն 2-րդ հատվածի, ի՞նչ ասաց Երկնային Հայրը Հիսուս
Քրիստոսի մասին։

• Ի՞նչ անելու համար ընտրվեց Հիսուս Քրիստոսը: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը Նախաերկրային կյանք բառերի տակ. Նախաերկրային
կյանքում Հիսուս Քրիստոսն ընտրվեց լինելու մարդկության Փրկիչը:)

Բացատրեք, որ այն բանից հետո, երբ Հիսուս Քրիստոսն ընտրվեց
Երկնային Հոր փրկության ծրագիրն իրականացնելու համար, Նա
ստեղծեց այս երկիրը, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը կկարողանար
ձեռք բերել ֆիզիկական մարմին և փորձառություն։

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիներ 1․1-2:
Դասարանին հրավիրեք հետևել` փնտրելով Հիսուս Քրիստոսի դերը
երկրի ստեղծման գործում։

• Ո՞րն էր Հիսուս Քրիստոսի դերը երկրի ստեղծման գործում։
(Գրատախտակին գրեք հետևյալ վարդապետությունը Նախաերկրային
կյանք բառերի տակ. Մեր Երկնային Հոր ղեկավարության ներքո
Հիսուս Քրիստոսը ստեղծեց երկիրը։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել երկրի գեղեցկության մասին։ Կարող
եք ցուցադրել երկրի գեղեցկությունը ներկայացնող մեկ կամ մի քանի
նկարներ:

• Իմացությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը ստեղծեց այս երկիրը և դրա
նման միլիոնավոր մոլորակներ, ինչպե՞ս է ազդում Նրա հանդեպ ձեր
զգացումների վրա։

Հիսուս Քրիստոսի դերը մահկանացու կյանքում

Բացատրեք, որ մահկանացու կյանքում մենք ունենում ենք լրացուցիչ
սահմանափակումներ կամ խոչընդոտներ, որոնք խանգարում են մեզ
նմանվել Երկնային Հորը և վերադառնալ Նրա ներկայության մեջ։
Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք այն երկու
խոչընդոտների վրա, որոնք ունենում ենք մահկանացու կյանքում։

«Մահկանացու կյանքում մենք ապրում ենք մի վիճակում, որտեղ ենթակա ենք և
ֆիզիկական և հոգևոր մահվան։ Աստված ունի կատարյալ, փառավորված, մսից ու ոսկորից
կազմված անմահ մարմին։ Որպեսզի նմանվենք Աստծուն և վերադառնանք Նրա
ներկայության մեջ, մենք էլ պիտի ունենանք կատարյալ, մսից և ոսկորից անմահ մարմին։
Սակայն Ադամի ու Եվայի անկման պատճառով երկրի վրա ամեն մարդ ունի ոչ կատարյալ,
մահկանացու մարմին և ի վերջո կմահանա։ Եթե չլիներ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, մահը
վերջ կդներ Երկնային Հոր հետ ապագա գոյության ամեն հույսի։

«Ֆիզիկական մահն ու մեղքը մեծ խոչընդոտներ են, որոնք խանգարում են մեզ դառնալ մեր
Երկնային Հոր նման և վերադառնալ Նրա ներկայության մեջ։ Մեր մահկանացու վիճակում
մենք հաճախ տեղի ենք տալիս գայթակղությանը, խախտում ենք Աստծո պատվիրանները
և մեղանչում։ … Չնայած դա երբեմն այլ կերպ է թվում, մեղքը միշտ էլ տանում դեպի
դժբախտություն։ Մեղքն առաջացնում է ամոթի և հանցանքի զգացումներ։ Մեր մեղքերի
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պատճառով մենք անկարող ենք վերադառնալ ապրելու Երկնային Հոր հետ, եթե
նախապես չներվենք և չմաքրվենք։

«… Ինչպես ֆիզիկական մահվան դեպքում, մեղքի հետևանքներն էլ մենք չենք կարող
ինքնուրույն հաղթահարել» (Քարոզիր իմ ավետարանը,50):

Բացատրեք, որ նախքան այս երկրի վրա Հիսուսի ծնվելը, մի հրեշտակ
երազում երևաց Հովսեփին, և նա իմացավ, որ Մարիամը սպասում էր
երեխայի։ Խնդրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 1.21:
Հրավիրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե ինչ հայտարարեց
հրեշտակը Հովսեփին:

• Ի՞նչ հայտնեց հրեշտակը, որ Հիսուսը պիտի աներ: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
վարդապետությունը Մահկանացու կյանք բառերի տակ. Հիսուս
Քրիստոսը եկավ փրկելու մեզ մեր մեղքերից։)

• Ի՞նչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս
փրկվել մեր մեղքերից:

Ցուցադրեք «Հիսուսն աղոթում է
Գեթսեմանում», «Խաչելությունը», և
«Մարիամը և հարություն առած
Հիսուս Քրիստոսը» նկարները
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
nos։ 56, 57, 59, տես նաև LDS.org)։
Հիշեցրեք ուսանողներին, որ
Հիսուս Քրիստոսի
տառապանքները, մահը և
Հարությունը հավաքական
իմաստով կոչվում է Քավություն։

• Մենք ի՞նչ պիտի անենք,
որպեսզի փրկվենք մեր
մեղքերից Հիսուս Քրիստոսի
Քավության շնորհիվ: (Sես
Գործք 2.38):

ԴԱՍ  2

10



Ինչո՞ւ ես լաց լինում։ © 2015 by Simon Dewey. Օգտագործվել է
Altus Fine Art-ի թույլտվությամբ, www.altusfineart.com

Քրիստոսի թաղումը ըստ Քարլ Հեյնրիխ Բլոխի: Օգտագործվել
է Ֆրիդրիխսդորֆի Ազգային Պատմության Թանգարանի
թույլտվությամբ, Հիլրոդ, Դանիա: Չպատճենահանել

Հիսուս Քրիստոսի դերը
ետմահկանացու կյանքում

Խնդրեք ուսանողներին հիշել որևէ
մեկին, ով մահացել է։ Մի քանի
րոպե անց հարցրեք.

• Փրկության ծրագրի ձեր
հասկացողության համաձայն՝
որտե՞ղ են նրանք, ովքեր
մահացել են։ (Մահվան
ժամանակ բոլոր մարդկանց
հոգիները մտնում են հոգիների
աշխարհ: Ուսանողների
հասկացողությունը լրացնելու
համար կարող եք հրավիրել մի
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Ալմա 40․11-14)։

Ցուցադրեք «Հիսուսի
թաղումը»նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք, հ. 58, տես նաև LDS.org)։ Հրավիրեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ 1 Պետրոս 3.18–20, 4.6։ Այնուհետև հարցրեք.

• Ի՞նչ արեց Հիսուս Քրիստոսն Իր մահից անմիջապես հետո։

Ուսանողներից մեկին խնդրեք
բարձրաձայն կարդալ
Վարդապետություն և Ուխտերի
138.18-19, 30-32 հատվածները:
Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել` գտնելով թե ինչ արեց
Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի
ավետարանը հոգևոր աշխարհում
քարոզվի բոլորին։

• Ի՞նչ արեց Հիսուս Քրիստոսը,
որպեսզի ավետարանը հոգևոր
աշխարհում քարոզվի բոլորին։

• Ինչպե՞ս են այս ջանքերը
նկարագրում Երկնային Հոր և
Հիսուս Քրիստոսի սերը բոլոր
մարդկանց հանդեպ։

Դիտարկեք Մարիամի և
հարություն առած Հիսուս Քրիստոսի նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք,
հ. 59, տես նաև LDS.org) և հարցրեք դասարանին.

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ Փրկիչի մահից երեք օր հետո։ (Նա
հարություն առավ):

• Ի՞նչ է նշանակում հարություն առնել: (Անձի ոգին ու ֆիզիկական
մարմինը միանում են, որ այլևս երբեք չբաժանվեն [տես ՎևՈւ 138.17])։
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Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 1 Կորնթացիս 15.20-22:
Խնդրեք դասարանին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը ազդում մեզանից յուրաքանչյուրի վրա:

• Ինչպիսի՞ ազդեցություն ունի Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը մեզ վրա։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք
հետևյալ վարդապետությունը Ետմահկանացու կյանք բառերի տակ.
Հիսուս Քրիստոսի Հարության շնորհիվ ողջ մարդկությունը
հարություն կառնի)։

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 20.12:
Այնուհետև հարցրեք.

• Ի՞նչ տեղի կունենա մեզ հետ մեր հարությունից հետո։

Բացատրեք, որ կյանքի գիրքը կարող է ներկայացնել անձի մահկանացու
կյանքի մտքերն ու գործերը, ինչպես նաև երկնքում արդարների մասին
գրանցված գրառումները (տես Աստվածաշնչի բառարան, «Կյանքի
գիրքը»)։ Ընդգծեք, որ մենք դատվում ենք ոչ միայն ըստ մեր գործերի, այլ
նաև մտքերի, խոսքերի և ցանկությունների համաձայն (տես Մոսիա 4.30,
Ալմա 12:14, 41.3, ՎևՈւ137.9)։

Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրել Հովհաննես 5.22 իրենց սուրբ
գրություններում՝ Հայտնություն 20.12 հատվածի լուսանցքում։
Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Հովհաննես 5.22
հատվածը և փնտրել, թե ով է դատելու մեզ։

• Ո՞վ կդատի մեզ։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրատախտակին գրեք հետևյալ վարդապետությունը Ետմահկանացու
կյանք բառերի տակ. Հիսուս Քրիստոսը կդատի ողջ մարդկությանը)։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Երկնային Հոր ծրագրի գերագույն նպատակը
է ընձեռնել մեզ հավերժական կյանքը կամ վեհացումը ձեռք բերելու
հնարավորություն, ինչը նշանակում է՝ նմանվել Երկնային Հորը և
հավիտյան ապրել` Նրա հետ հավերժական ընտանիքներում։ Դուք
կարող եք ցուցադրել ձեր ընտանիքի նկարը և բացատրել, թե ինչու է
կարևոր ձեզ համար կարողանալ հավիտյան ապրել Երկնային Հոր ու ձեր
ընտանիքի հետ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննեսի 3.16–17
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե մենք
ինչ պիտի անենք, որպեսզի ստանանք հավերժական (կամ
հավիտենական) կյանք:

• Մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ստանանք հավերժական կյանք:
(Բացատրեք, որ հավատալ Միածին Որդուն նշանակում է` գործադրել
հավատք առ Հիսուս Քրիստոսը և ապրել Նրա ավետարանի
համաձայն, ինչը ներառում է տաճարային արարողություններ
ստանալը)։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք Հովհաննեսի 3.16 հատվածը որպես սկզբունք։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք
հետևյալ սկզբունքը Ետմահկանացու կյանք բառերի տակ. Եթե մենք

ԴԱՍ  2
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գործադրենք հավատք առ Հիսուս Քրիստոսը և ապրենք Նրա
ավետարանի համաձայն, ապա կարող ենք ստանալ հավերժական
կյանք:)

Հիշեցրեք ուսանողներին այն հարցի վերաբերյալ, որը դուք տվել էիք
դասի սկզբում։ Ինչպե՞ս կարձագանքեիք, եթե մեկը հարցնի ձեզ, թե ինչո՞ւ
է Հիսուս Քրիստոսը կարևոր ձեզ համար: Հրավիրեք ուսանողներին
բացատրել, թե նրանք ինչպես կարող են էլ ավելի զարգացնել այս հարցի
պատասխանները՝ հիմնվելով իրենց այսօրվա սովորածի վրա։ Դուք
կարող եք նաև հրավիրել մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց
վկայություններով` Հիսուս Քրիստոսի և Երկնային Հոր ծրագրում Նրա
դերի մասին։ Դուք կարող եք ամփոփել, նույնպես կիսվելով ձեր
անձնական վկայությամբ:

ԴԱՍ  2
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ԴԱՍ 3

Ուսանողի դերը
Նախաբան
Սրանցից յուրաքանչյուրը` Սուրբ Հոգին, ուսուցիչը և
ուսանողը, կարևոր դեր ունեն ավետարանի
ուսումնասիրության գործում։ Այս դասը կօգնի
ուսանողներին հասկանալ այս դերերից յուրաքանչյուրը,
որպեսզի նրանք հաջողակ լինեն իրենց

ուսումնասիրության ջանքերում։ Կարող եք այս դասի
ընթացքում ուսուցանված սկզբունքները պարբերաբար
կրկնել, որպեսզի ուսանողներին հիշեցնեք ավետարանի
ուսումնասիրության իրենց պարտականության մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Սուրբ Հոգու, ուսուցչի և ուսանողի դերը ավետարանի
ուսումնասիրության ժամանակ

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
սցենարը.

Մի երիտասարդ կին ոգեշնչված է և կատարելագործվում է սեմինարիա
հաճախելուց։ Նա այնտեղ զգում է Սուրբ Հոգու ազդեցությունը և
երախտապարտ է իր սովորածի համար։ Մեկ այլ երիտասարդ կին
հաճախում է սեմինարիայի նույն դասարանը։ Սակայն նա հաճախ
ձանձրանում է և զգում, որ դասից շատ բան չի ստանում։

Ստեղծեք սիրո և հարգանքի մթնոլորտ
Դասընթացը սկսելիս ուղիներ փնտրեք զարգացնելու սիրո, հարգանքի և նպատակի
կրթական միջավայր։ Օգնեք ուսանողներին ազատ զգալ իրար հետ և ձեր հետ, իմանալ
միմյանց անունները և իմանալ միմյանց հետաքրքրությունների, տաղանդների,
դժվարությունների և ունակությունների մասին։ Այսպիսի մթնոլորտ ստեղծելու ուղիներից
մեկն է՝ հրավիրել ուսանողներին միմյանց հետ կիսվել իրենց սուրբ գրությունների
անձնական ուսումնասիրությունից ստացած մտքերով և այլ փորձառություններով։

• Որո՞նք են այն մի քանի հնարավոր պատճառները, երբ միևնույն
սեմինարիայի դասարանը հաճախելուց այս երկու երիտասարդ
կանայք ունենում են այդպիսի տարբեր փորձառություններ։
(Հնարավոր պատասխանները կարող են ներառել հետևյալը. առաջին
երիտասարդ կինը գուցե ավելի ակտիվ է մասնակցում դասին։
Առաջին երիտասարդ կինը միգուցե նախկինում ունեցել է ավելի շատ
հոգևոր ուսումնասիրության փորձառություններ, որոնց վրա կարող է
կառուցվել նրա ներկա ուսումը։ Իսկ երկրորդ երիտասարդ կնոջ
միտքը գուցե շեղված է այլ մտահոգություններով)։

Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել վարդապետություններ և սկզբունքներ
իրենց այսօրվա դասում, որոնք կարող են օգնել նրանց` կատարել իրենց
դերը սեմինարիայում և ամրացնել իրենց վկայությունները Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի մասին։
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Բացատրեք, որ երեք անհատներ էական դեր ունեն ավետարանի
ուսումնասիրության ժամանակ այնպիսի միջավայրում, ինչպիսին է
սեմինարիան` Սուրբ Հոգին, ուսուցիչը և ուսանողը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
14.26 հատվածը, իսկ մեկ ուրիշին՝ Հովհաննես 16.13 հատվածը: Խնդրեք
դասարանի անդամներին հետևել` գտնելով Սուրբ Հոգու դերերից
մի քանիսը:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել այս հատվածներից Սուրբ
Հոգու դերերի մասին։ (Ուսանողները կարող են զանազան
պատասխաններ տալ, բայց հավաստիացեք, որ նրանք նշեն հետևյալ
վարդապետությունը. Սուրբ Հոգին ուսուցանում է ճշմարտություն:)

• Ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ, թե երբ է Սուրբ Հոգին ճշմարտություն
ուսուցանում մեզ: (Դուք կարող եք խնդրել ուսանողներին
անդրադառնալ Վարդապետություն և Ուխտեր 8․2-3 հատվածներին)։

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Վարդապետություն
և Ուխտեր 50․13-14 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել և գտնել
ավետարանի ուսուցչի դերը։ Նախքան ընթերցելը, բացատրեք, որ այդ
հատվածները տրվել են վաղ շրջանի Եկեղեցու անդամներին, ովքեր
կարգվել էին ուսուցանելու ավետարանը։

• Ո՞րն է ավետարանի ուսուցչի դերը: (Sես նաև ՎևՈւ 42.14:)

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 2 Նեփի 33.1: Դասարանին
խնդրեք հետևել նրան` փնտրելով, թե Սուրբ Հոգին ի՞նչ է անում մեզ
համար, երբ ճշմարտությունն ուսուցանվում է Նրա զորությամբ։

• Համաձայն այս հատվածի, ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին մեզ համար:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես հրավիրել Սուրբ
Հոգուն` հասցնելու ճշմարտությունը նրանց սրտերին, հրավիրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր 88.118
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե մենք
ինչպես պիտի ձգտենք ուսման։

• Ինչպե՞ս պիտի մենք ձգտենք ուսման։ (Ուսումնասիրելով և
հավատքով):

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը:
Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե մենք ինչին ենք
նպաստում, երբ ձգտում ենք սովորել հավատքով.

«Ուսուցիչը կարող է բացատրել, ցուցադրել, համոզել, վկայել և անել այս
ամենը հոգևոր մեծ ուժով ու արդյունավետությամբ: Այնուամենայնիվ, ի
վերջո ուղերձի բովանդակությունը և Սուրբ Հոգու վկայությունը
ներթափանցում է սրտի մեջ, եթե միայն ստացողը թույլ է տալիս, որ դրանք
ներս մտնեն։ Հավատքով սովորելը ուղի է բացում դեպի սիրտը» (Seek
Learning by Faith, Ensign, սեպտ. 2007թ., 61)։
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• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս խոսքերից այն մասին, թե
ի՞նչ կարող է պատահել, եթե ձգտենք սովորել հավատքով։ (Օգնեք
ուսանողներին բացահայտել հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ձգտում
ենք սովորել հավատքով, ապա հրավիրում ենք Սուրբ Հոգուն մեր
սրտերի մեջ, որ սովորեցնի և վկայի ճշմարտության մասին։ Կարող եք
հետևյալ ճշմարտությունը գրել գրատախտակին:)

Նշեք, որ հավատքն ավելին է, քան պասիվ հավատալիքը։ Մենք
արտահայտում ենք մեր հավատքը գործերի միջոցով:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում սովորել հավատքով:

Նկարագրելու համար, թե ինչ է նշանակում սովորել հավատքով,
հրավիրեք մի կամավորի, ով երբեք ֆուտբոլ չի խաղացել։ (Դուք կարող
եք հարմարեցնել այս գործողությունը` ներգրավելով մի ուսանողի, ով
երբեք բասկետբոլ չի խաղացել, երաժշտական գործիք չի նվագել,
ձեռնածություն չի արել, փողկապ չի կապել, և այլն)։ Տեղեկացրեք
կամավորին, որ դուք մտադիր եք նրան սովորեցնել այնքան լավ ֆուտբոլ
խաղալ, որ կարողանա խաղալ ֆուտբոլային թիմի կազմում։ Հարցրեք
կամավորին, թե արդյո՞ք նա հավատք ունի ուսուցանելու ձեր
կարողության և սովորելու իր ունակության հանդեպ։ Ապա բացատրեք և
ցուցադրեք, թե ինչպես գնդակը տանել առաջ, բայց մի թողեք, որ
կամավորը փորձի անել այդ։ Բացատրեք, թե ինչպես փոխանցել գնդակը։
Այնուհետև ցույց տվեք՝ փոխանցելով գնդակը կամավորին, բայց գնդակը
ետ վերցրեք և մի թողեք նրան` փորձել այն հետ փոխանցել ձեզ։ Արեք
նույնը ֆուտբոլային գնդակը դաշտ նետելիս, երբ այն խաղից դուրս է եկել։
Ապա հարցրեք կամավորին.

• Որքա՞ն պատրաստված եք զգում` փորձվելու ֆուտբոլային թիմում
խաղալու համար։ Ինչո՞ւ:

• Թեպետ ֆուտբոլի մասին սովորելը և մյուսների խաղը դիտելը կարող
է օգնել, ի՞նչ է հարկավոր անել, եթե դուք ցանկանում եք զարգացնել
անհրաժեշտ հմտությունները` ֆուտբոլում հաջողակ դառնալու համար։

• Ինչպե՞ս կարող է այն առնչվել հավատքով սովորելուն: (Միայն
հավատալով բավական չէ վստահել, որ Հոգին կարող է ուսուցանել
մեզ։ Աստծո ճշմարտության մասին գիտելիք ձեռք բերելու համար
մենք նաև պիտի ջանք գործադրենք, որ սովորենք և կիրառենք մեր
սովորածը։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Երեց Բեդնարի
հետևյալ հայտարարությունը: Խնդրեք դասարանի անդամներին
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է նա ուսուցանում հավատքով սովորելու
մասին (դուք կարող եք պատճենահանել այս հայտարարությունն
ուսանողների համար և հրավիրել նրանց նշել իրենց գտածը).
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«Ուսանողն է, որ ազատ կամքն օգտագործելով և ճիշտ սկզբունքների
համաձայն գործելով, բացում է իր սիրտը Սուրբ Հոգու առաջ և ներս
հրավիրում Նրա ուսմունքները, վկայության ուժը և հաստատող
վկայությունը։ Հավատքով սովորելը պահանջում է ոչ թե պասսիվ
համաձայնություն, այլ հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական ջանքեր։ Մեր
հավատքով ոգեշնչված գործերի անկեղծությամբ և հետևողականությամբ է,

որ մենք ցույց ենք տալիս մեր Երկնային Հորն ու Նրա Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որ
կամենում ենք սովորել ու ցուցումներ ստանալ Սուրբ Հոգուց: …

«… Հավատքով սովորելը չի կարող ուսուցչից աշակերտին փոխանցվել դասախոսության,
ցուցադրման կամ փորձնական վարժության միջոցով. ընդհակառակը, ուսանողը պետք է
հավատք գործադրի և գործի, որպեսզի գիտելիք ձեռք բերի իր համար» (“Seek Learning by
Faith,” Ensign, Sept. 2007, 64):

• Որո՞նք են հոգևոր, մտավոր կամ ֆիզիկական ջանքերից մի քանիսը,
որ մենք կարող ենք գործադրել Հոգին հրավիրելու համար, որպեսզի
Նա մեզ սովորեցնի և վկայի ճշմարտության մասին։

Նշում. Գուցե տեղին է կարդալ Վարդապետություններ և Ուխտեր 88.122 և
քննարկել կարգի ու հարգանքի կարևորությունը դասարանում։

• Ինչպիսի՞ վերաբերմունքը կամ պահվածքը կարող է խանգարել Հոգուն`
մեզ ճշմարտություն ուսուցանել սեմինարիայի դասին:

• Սեմինարիայում մի ուսանողի, ով ձգտում է սովորել հավատքով,
ստացած փորձն ինչպե՞ս կտարբերվեր մյուս ուսանողի փորձից, ով չի
ձգտում դրան։

Խնդրեք ուսանողներին օգտվել Մատթեոս 4-րդ գլխից։ Բացատրեք, որ
Պետրոս Առաքյալի փորձառությունից մենք կարող ենք տեսնել մի
օրինակ, թե ինչպես հավատքով սովորելու ձգտումը մեր սրտերի մեջ է
հրավիրում Սուրբ Հոգուն, որ սովորեցնի և վկայի ճշմարտության մասին։
Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
4.18-20 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`
փնտրելով Տիրոջ հրավերը Պետրոսին ու Անդրեասին:

• Տերը ի՞նչ հրավիրեց անելու Պետրոսին ու Անդրեասին:

• Ինչպե՞ս է նրանց արձագանքը հավատքով սովորելու ձգտումի օրինակ
հանդիսանում:

Նշեք, որ Հիսուս Քրիստոսին հետևելու Պետրոսի քայլը թույլ տվեց նրան
լինել Փրկիչի հետ Նրա ողջ մահկանացու ծառայության ընթացքում։
Ականջ դնելով Փրկիչի կանչին` հետևել Իրեն, Պետրոսը արտոնություն
ունեցավ լսելու Փրկչին կանոնավոր ուսուցանելիս և վկա լինել շատ
հրաշքների։ Փրկիչի հրավերով Պետրոսը նույնիսկ քայլեց ջրերի վրայով
(տես Մատթեոս 14.28–29)։

Բացատրեք ուսանողներին, որ Հիսուսը մի առիթով Իր աշակերտներին
մի հարց տվեց։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 16.13-14 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել
նրան՝ փնտրելով, թե Տերն ինչ հարցրեց։
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• Փրկիչն ի՞նչ հարցրեց Իր աշակերտներին:

• Ինչպե՞ս նրանք պատասխանեցին:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
16.15-17 հատվածները։ Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե
ինչպես Պետրոսը պատասխանեց Փրկիչի հաջորդ հարցին:

• Ի՞նչ էր Պետրոսի պատասխանը Փրկիչի հարցին։

• Ի՞նչ բացատրեց Փրկիչն այն մասին, թե ինչպես Պետրոսը ստացավ իր
գիտելիքը:

• Ինչպե՞ս է Պետրոսի փորձառությունը ցուցադրում այն
ճշմարտությունները, որոնք մենք բացահայտեցինք այս դասին։

Հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել հետևյալ հարցերին իրենց
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում
(դուք կարող եք գրել այս պատասխանները գրատախտակին).

• Ե՞րբ եք ձգտել սովորել հավատքով: Ինչպե՞ս Սուրբ Հոգին կատարեց
Իր դերը ավետարանի ուսումնասիրության գործում, երբ դուք անում
էիք այդ։ (Կարող եք հրավիրել ուսանողներին անդրադառնալ իրենց
նախորդ ուսուցման փորձառություններին, որոնք ունեցել էին, երբ
ձգտում էին ավելին իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Եթե ուսանողները ազատ են զգում կիսվելիս , ապա հրավիրեք մի
քանիսին նկարագրել այն փորձառությունները, որոնց մասին նրանք
գրեցին։ Կարող եք նաև կիսվել ձեր սեփական փորձառությամբ, ինչպես
նաև ձեր վկայությամբ` քննարկված ճշմարտությունների մասին։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մեկ կամ երկու բանի մասին, որը նրանք
կանեն հավատքով սովորելու համար և Սուրբ Հոգուն իրենց սրտերի մեջ
հրավիրելու համար, որ սովորեցնի և վկայի ճշմարտության մասին։
Հրավիրեք ուսանողներին գրել, թե իրենք ինչ կանեն:

Ավարտեք` կիսվելով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերով.

«Երիտասարդներ, ես խնդրում եմ ձեզ մասնակցել սեմինարիային:
Ուսումնասիրեք ձեր սուրբ գրություններն ամեն օր: Լսեք ձեր ուսուցիչներին
ուշադիր: Կիրառեք ձեր սովորածը աղոթքով» («Մասնակցեք
սեմինարիային», օգոստոսի 12, 2011թ., seminary.lds.org):

ԴԱՍ  3
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ԴԱՍ 4

Ուսումնասիրել սուրբ
գրությունները
Նախաբան
Այս դասը կօգնի ուսանողներին հասկանալ սուրբ
գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրության և ամբողջ
Նոր Կտակարանը կարդալու կարևորությունը` որպես այս

դասընթացի մի մաս։ Ուսանողները կարող են սովորել
նաև նոր ձևեր՝ կատարելագործելու սուրբ գրությունների
իրենց ուսումնասիրությունը։

Ուսուցման առաջարկներ
Սուրբ գրությունների ամենօրյա արդյունավետ
ուսումնասիրության կարիքը

Խրախուսեք ուսանողներին ամեն օր ուսումնասիրել սուրբ
գրությունները

Ուսուցիչների կատարած ամենաքիչ բաներն էլ կունենան ավելի զորեղ ու տևական
ազդեցություն ուսանողների կյանքի վրա, քան ուսանողներին տրված օգնությունը՝ սուրբ
գրություններից սովորելու, դրանք սիրելու և ամեն օր ուսումնասիրելու գործում։
Ուսուցիչները կարող են սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրության օրինակ
հանդիսանալ։ Նրանք կարող են նաև օգնել ուսանողներին` հաշվետու լինել իրենց առօրյա
ուսումնասիրության համար, օգտագործելով պատշաճ վերահսկողական համակարգ, որը
կչափի նրանց հետևողականությունը և առաջադիմությունը։

Յուրաքանչյուր ուսանողին տվեք հետևյալ հարցման թերթիկը։
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այդ հարցերի շուրջ և նշեք

նրանց պատասխանները: Հավաստիացրեք ուսանողներին, որ դուք չեք
խնդրելու նրանց պատմել իրենց պատասխանների մասին։

Համաձայն
չեմ

Մասամբ
համաձայն
չեմ

Մասամբ
համաձայն
եմ

Համաձայն
եմ

1. Սուրբ գրությունները մեծ
արժեք ունեն ինձ համար։

|-----------------------------------------------------------------------------|

2. Վերջին մի քանի
շաբաթվա ընթացքում ես
ամեն օր ուսումնասիրում էի
սուրբ գրությունները։

|-----------------------------------------------------------------------------|
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Համաձայն
չեմ

Մասամբ
համաձայն
չեմ

Մասամբ
համաձայն
եմ

Համաձայն
եմ

3. Ես զգում եմ, որ սուրբ
գրությունների

ուսումնասիրության իմ
դասերը բովանդակալից են։

|-----------------------------------------------------------------------------|

4. Ես կանոնավորապես
կիրառում են այն, ինչ
սովորում եմ սուրբ
գրությունների

ուսումնասիրությունից։

|-----------------------------------------------------------------------------|

Իրենց հարցումն ավարտելուց հետոհրավիրեք ուսանողներին դասի
ընթացքում խորհել, թե իրենք ինչպես կարող են կատարելագործել սուրբ
գրությունների ուսումնասիրությունը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Սուրբ գրությունները պարունակում են Քրիստոսի խոսքերը և հանդիսանում
են կենարար ջրի աղբյուր, որին մենք ազատ մոտենալու հնարավորություն
ունենք և որից կարող ենք անհագ ու երկար ըմպել։ …

«Սովորական գործունեության ընթացքում, ամեն օր, ես և դուք կորցնում ենք
զգալի քանակությամբ ջուր, որը կազմում է մեր ֆիզիկական մարմինների
զգալի մասը։ Ծարավը մարմնի բջիջների ջրի պահանջն է, և մեր

մարմինները պիտի համալրվեն ջրով ամեն օր։ Անկեղծ ասած, իմաստ չունի ժամանակ առ
ժամանակ «լցվել» ջրով` ջրազրկման ենթարկվելով երկարատև ընդմիջումներով։ Նույն
բանը վերաբերում է նաև հոգևոր ոլորտին։ Հոգևոր ծարավը կենարար ջրի կարիքն է։
Կենարար ջրի անդադար հոսքը անհամեմատ լավ է հատուկենտ փոքր կումերով խմելուց»
(«Կենարար ջրի աղբյուր» [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի հոգևոր հավաքներ, փետ. 4,
2007թ.], 1, 7, broadcast.lds.org)։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Երեց Բեդնարից այն մասին, թե ինչ
կարող ենք ստանալ սուրբ գրությունների ամենօրյա
ուսումնասիրությունից։ (Ուսանողները պիտի առանձացնեն մի
սկզբունք, որը նման է հետևյալին. Ուսումնասիրելով սուրբ
գրություններն ամեն օր, մենք ստանում ենք անհրաժեշտ «կենարար
ջուրը»։ Այդ սկզբունքը գրեք գրատախտակին:)

Սուրբ գրությունների արժեքը մեր օրերում

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունների
արժեքն ու կարևորությունը մեր օրերում, դուք կարող եք ցուցադրել

տեսանյութ` «Սուրբ գրությունների օրհնությունները» (3:04), որը մատչելի
է LDS.org կայքում։ Այս տեսանյութում Տասներկու Առաքյալների
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Քվորումից Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը նկարագրում է, թե ինչ
զոհաբերություն է կատարել մի մարդ, որ ավելի շատ մարդիկ
կարողանան կարդալ Աստվածաշունչը։ Եթե ցուցադրում եք այս
տեսանյութը, կանգնեցրեք դա այն պահից հետո, երբ Երեց
Քրիստոֆերսոնը հարցնում է. «Ի՞նչ հասկացան նրանք, որ մենք նույնպես
պիտի հասկանանք»։ (ժամանակային կոդ 1:56) հարցնել ուսանողներին,
թե ինչպես նրանք կպատասխանեին այս հարցին: Ապա շարունակեք
ցուցադրել տեսանյութը։ Տեսանյութի ավարտին շարունակեք դասն այն
հատվածից, որը սկսվում է. «Տեսանյութից հետո, …»

Եթե տեսանյութը չեք ցուցադրում, հրավիրեք չորս ուսանողի դասարանի
առաջ կարդալ Երեց Քրիստոֆերսոնի ելույթի հետևյալ հատվածները։

1. «1536 թվականի հոկտեմբերի 6-ին մի խղճուկ մարդու հանեցին Բրյուսելի
մոտակայքում գտնվող Վիլվորդ ամրոցի բանտից (Բելգիա)։ Մոտ մեկուկես
տարի այդ մարդը մեկուսացված տառապում էր մութ, խոնավ խցում։ Եվ
ահա, ամրոցի պատերից դուրս բանտարկյալին ամրացրին սյունին։ Նա
ժամանակ ուներ բարձրաձայն արտասանել իր վերջին աղոթքը. «Տե՜ր,
բացիր Անգլիայի թագավորի աչքերը», և այնուհետև նրան խեղդամահ

արեցին։ Նրա մարմինն անմիջապես վառեցին կրակի վրա: Ո՞վ էր այս մարդը, և ո՞րն էր
նրա հանցանքը …»։ («Սուրբ գրությունների օրհնությունը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս

2010թ., 32)։

2. «Նրա անունը Վիլյամ Թինդլ էր, և նրա հանցագործությունն այն էր, որ նա թարգմանել ու
հրատարակել էր Աստվածաշունչն անգլերեն լեզվով։

«… Հոգևորականի հետ ունեցած թեժ զրույցում, ով դեմ էր Աստվածաշունչը հասարակ
մարդու համար մատչելի դարձնելուն, Թինդլը երդվեց. «Եթե Աստված խնայի իմ կյանքը,
շատ տարիներ հետո ես այնպես կանեմ, որ գութանով վար անող տղան ավելի շատ բան
իմանա սուրբ գրությունների մասին, քան դուք»: …

«Վիլյամ Թինդլը ոչ առաջինն էր, ոչ էլ վերջինն այն մարդկանցից, ովքեր շատ երկրներում և
լեզուներով զոհաբերություն արեցին` ընդհուպ մահը, որպեսզի Աստծո խոսքն
անհայտությունից դուրս բերվի։ … Նրանք ի՞նչ գիտեին սուրբ գրությունների կարևորության
վերաբերյալ, որ մենք նույնպես պիտի իմանանք։ 16-րդ դարում Անգլիայի ժողովուրդը, ով
ահռելի գումարներ էր վճարել և լուրջ անձնական ռիսկի դիմել՝ Աստվածաշունչը մատչելի
դարձնելու իրենց համար, ի՞նչ էր հասկանում, որը մենք նույնպես պիտի հասկանանք»։
(«Սուրբ գրությունների օրհնությունը», 32)։

Հարցրեք դասարանին.

• Ձեր կարծիքով, մարդիկ ինչո՞ւ էին կատարում այդպիսի մեծ
զոհաբերություններ՝ սուրբ գրությունները մատչելի դարձնելու համար։

Խնդրեք երրորդ ընթերցողին շարունակել կարդալ Երեց
Քրիստոֆերսոնի խոսքը։
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3. «Թինդլի ժամանակ սուրբ գրքի չիմացությունը համատարած էր,
որովհետև Աստվածաշունչը մարդկանց անհասանելի էր, հատկապես`
իրենց հասկանալի լեզվով։ Այսօր Աստվածաշունչը և այլ սուրբ
գրությունները հեշտությամբ են ձեռք բերվում, սակայն գոյություն ունի սուրբ
գրքերի աճող անգրագիտության միտում, քանի որ մարդիկ չեն բացում այս
գրքերը։ Հետևաբար, նրանք մոռացել են այն բաները, որոնք նրանց

պապերն ու տատերը գիտեին» («Սուրբ գրությունների օրհնությունը», 33)։

Հարցրեք դասարանին.

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մեր օրերում որոշ մարդիկ չեն կարդում սուրբ
գրությունները` ինչպես հարկն է։

Խնդրեք չորրորդ ընթերցողին շարունակել կարդալ Երեց
Քրիստոֆերսոնի խոսքերը։

4. «Խորհեք այն մասին, թե որքան մեծ է Աստվածաշունչը, լրացուցիչ մոտ
900 սուրբ գրությունների էջերը` ներառյալ Մորմոնի Գիրքը,
Վարդապետություն և Ուխտերը ու Թանկագին Մարգարիտը ունենալու մեր
օրհնությունը։ … Անշուշտ այս օրհնությամբ Տերը հաղորդում է մեզ, որ սուրբ
գրություններին մշտապես դիմելու մեր կարիքն ավելի մեծ է, քան
ցանկացած ժամանակ` նախկինում («Սուրբ գրությունների

օրհնությունը», 35)։

Տեսանյութից հետո (կամ չորրորդ ընթերցողի՝ Երեց Քրիստոֆերսոնի
խոսքերը կարդալուց հետո), հրավիրեք ուսանողներին բացատրել, թե
ըստ նրանց` Երեց Քրիստոֆերսոնն ի՞նչ է ասում սուրբ գրություններն
ուսումնասիրելու մեր կարիքի վերաբերյալ։ Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալը. Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության մեր կարիքն այսօր ավելի մեծ է, քան
ցանկացած անցյալ ժամանակում։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության մեր
կարիքն ավելի մեծ է, քան ցանկացած անցյալ ժամանակում։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թեսուրբ գրությունների
ուսումնասիրությունն ինչպես կարող է ծառայել մեր օգտին մեր օրերում,
բացատրեք, որ Պողոս Առաքյալը գրեց մի նամակ, որտեղ նա նկարագրեց
աշխարհի վիճակը վերջին օրերում։ Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Բ Տիմոթէոս 3.1–5, 13: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով
որոշ մեղքեր ու մտածելակերպ, որոնք տարածված կլինեն մեր օրերում։
(Դուք կարող եք խրախուսել ուսանողներին անդրադառնալ
ծանոթագրություններին` որպես օգնություն` այս հատվածներում բարդ
բառերն ու արտահայտությունները սահմանելիս)։

• Որո՞նք են այս հատվածներում թվարկված մեղքերի ու վարքագծերի
մի քանի օրինակները, որոնց դուք ականատես եք եղել։

ԴԱՍ  4

22



Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 3.14–17:
Խնդրեք դասարանին փնտրել, թե ինչպես կարելի է գտնել
ապահովություն այս վտանգավոր ժամանակներում։

• Ինչպե՞ս կարելի է գտնել ապահովություն այս վտանգավոր
ժամանակներում։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Երբ
մենք ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները, կարող ենք ստանալ…

• Ըստ Բ Տիմոթէոս 3.15–17 հատվածների, ի՞նչ օրհնություններ են
մատչելի մեզ, երբ ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները և
ապրում դրանց ուսմունքների համաձայն։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակի վրա ավարտեք
նախադասությունը հետևյալ շարադրությամբ. Երբ մենք
ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները, կարող ենք ստանալ
իմաստություն, ուղղում, հրահանգ, որոնք կտանեն մեզ դեպի
փրկություն:)

Բացատրեք, որ գրատախտակին գրված նախադասությունը այդ
սկզբունքի օրինակն է։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկզբունքները և
վարդապետությունները հիմնարար, անփոփոխ ճշմարտություններ են,
որոնք առաջնորդում են մեր կյանքը։ Սուրբ գրությունների կենտրոնական
նպատակներից մեկը ավետարանի վարդապետությունների և
սկզբունքների ուսուցանումն է։ Մենք սուրբ գրությունների մեր
անձնական ուսումնասիրությունը կարող ենք դարձնել ավելի
իմաստալից՝ փնտրելով վարդապետություններն ու սկզբունքները,
խորհելով դրանց նշանակության մասին և կիրառելով դրանք մեր
կյանքում:

Կրկին անդրադարձեք գրատախտակին գրված սկզբունքին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ ուսումնասիրելով սուրբ
գրությունները, մենք կարող ենք ստանալ իմաստություն, ուղղում և
հրահանգ։

• Ե՞րբ եք զգացել, որ ստացել եք իմաստություն, ուղղում և հրահանգ`
որպես սուրբ գրությունների ուսումնասիրության արդյունք: (Դուք
նույնպես կարող եք կիսվել փորձով):

Կարդալ Նոր Կտակարանն ամեն օր

Բացատրեք, որ սեմինարիայի այս դասընթացի ակնկալիքներից մեկն
այն է, որ ուսանողները կարդան Նոր Կտակարանն ամբողջությամբ։ Սա
պահանջ է սեմինարիայի դիպլոմ ստանալու համար։

Խրախուսեք ուսանողներին կարդալ դասընթացի տեքստը

Կանոնիկ գրքերը ոգեշնչված գրվածքներ են, որոնք պարունակում են ավետարանի
վարդապետություններ և սկզբունքներ։ Դրանք նկարագրում են Աստծո գործերը
մարդկության հետ և սովորեցնում են Հիսուս Քրիստոսի Քավության մասին։ Դրանք կարևոր
են անհատապես, իսկ հավաքականորեն ապահովում են ավելի մեծ հասկացողություն
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ավետարանի և մեր Երկնային Հոր կողմից պատրաստված փրկության ծրագրի մասին։
Ուսանողները և ուսուցիչները պիտի կարդան և ուսումնասիրեն Նոր Կտակարանն
ամբողջությամբ` այս դասընթացի ժամանակ։

Բացատրեք, որ Նոր Կտակարանի ամբողջական ընթերցանությունը
կպահանջի հետևողական վճռականություն, բայց դրա համար արժե ջանք
թափել։ Սա պարզաբանելու համար ցուցադրեք ջրով (կամ ոչ ոգելից
խմիչքով) լցված երկու թափանցիկ բաժակ։ Երկու ուսանողի հրավիրեք
կանգնել յուրաքանչյուր բաժակի կողքին գտնվող ստենդի մոտ։ Տվեք մի
ուսանողին մեկ ձող։ Մյուս ուսանողին տվեք կպչուն ժապավենով
միացված յոթը ձող։ Հանձնարարեք նրանց խմել ամբողջ ջուրը` որքան
հնարավոր է արագ` օգտագործելով մեկ ձողը կամ ձողերը։ (Մեկ ձողն
օգտագործող ուսանողն ի վիճակի կլինի առանց ընդհատման խմել ջուրը
և ավարտել առաջինը։ Մյուս ուսանողը դժվարությամբ կխմի ամբողջ
ջուրը յոթ ձողի միջոցով): Հրավիրեք երկու ուսանողներին նստել և հարց
տվեք դասարանին.

• Ինչպե՞ս կհամեմատեիք այս գործողությունը` դասընթացի ժամանակ
Նոր Կտակարանը ամբողջությամբ կարդալու մեր նպատակի հետ։
(Յոթ ձողով խմող ուսանողը նման է մեկին, ով փորձում է սուրբ
գրությունների մեծ հատվածները կարդալ միանգամից։ Մեկ ձողով
խմող ուսանողը նման է այն մարդուն, ով կարդում է ավելի փոքր
ծավալ, բայց ամեն օր):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե նրանք ինչպես կարող են
հետևողականորեն փոքր հատվածներով կարդալ Նոր Կտակարանն
ամբողջությամբ, հրավիրեք նրանց բաժանել Նոր Կտակարանի էջերի
քանակը (Ջեյմս թագավորի տարբերակի Վերջին Օրերի Սրբերի
հրատարակության 404 էջը) մինչև դասընթացի վերջը` օրերի ընդհանուր
քանակի վրա։ Օրինակ, եթե դասընթացը պիտի ուսուցանվեր
ուսումնական տարվա 280 օրում, ուսանողները պիտի կարդային օրական
մոտ1.5 էջ, որպեսզի Նոր Կտակարանն ավարտեին մինչև
դասընթացի ավարտը։

Բերեք վկայություն այն օրհնությունների մասին, որոնք ուսանողները
կարող են ստանալ` ջանասիրաբար ուսումնասիրելով Նոր Կտակարանը։
Ուսանողները սուրբ գրություններից կստանան իմաստություն, ուղղում,
հրահանգ և կօրհնվեն Սուրբ Հոգու ընկերակցությամբ։

Կրկին անդրադարձեք գրատախտակին գրված սկզբունքներին և բերեք
վկայություն, որ ամեն օր ուսումնասիրելով սուրբ գրությունները,
ուսանողները կճաշակեն այն օրհնությունները, որոնք Պողոս Առաքյալը
նկարագրեց Բ Տիմոթէոս 3.15–17 տողերում։ Խրախուսեք ուսանողներին
նպատակներ դնել. սուրբ գրությունների անհատական
ուսումնասիրության համար ամեն օր ժամանակ հատկացնել և կարդալ
Նոր Կտակարանն ամբողջությամբ։ Հրավիրեք ուսանողներին գրանցել
իրենց նպատակները սուրբ գրությունների օրագրերում։
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ԴԱՍ 5

Նոր Կտակարանի
համատեքստը և
համառոտ ակնարկը
Նախաբան
Այս դասի ընթացքում ուսանողները կիմանան Նոր
Կտակարանի պատմական և մշակութային
համատեքստի մասին, այդ թվում այն գործոնների
մասին, որոնք դեր խաղացին հրեաների կողմից Հիսուսի՝

որպես Մեսիայի ու Փրկիչի մերժման մեջ։ Ուսանողները
կիմանան նաև Նոր Կտակարանի կառուցվածքի մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Նոր Կտակարանի համատեքստը

Օգտագործեք տեսողական նյութեր
Առարկաները և նկարները, այդ թվում` քարտեզներն ու աղյուսակները, կարող են
արդյունավետորեն օգնել ուսանողներին պատկերացնել, վերլուծել և հասկանալ սուրբ
գրությունները, հատկապես, երբ տեսողական նյութերը օգտագործվում են քննարկում
խթանելու համար: Ի ցույց դրված առարկան կամ նկարը ուսանողների դասարան մտնելու
ժամանակ կարող է մեծացնել ուսումնական մթնոլորտը և խրախուսել հետազոտման ոգին։
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Ցուցադրեք` «Ստեփանոսը
տեսնում է Հիսուսին` Աստծո աջ
կողմում կանգնած»նկարի մի մասը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
h.63, տես նաև LDS.org),
օգտագործելով թուղթ կամ մի այլ
առարկա՝ նկարում փակելու ամեն
ինչ, բացի Ստեփանոսից (կապույտ
գլխարկով մարդը)։

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բացատրել, թե ինչ է տեղի
ունենում նկարում։ Հարցրեք
նրանց, թե նրանց կարծիքով, ինչու
է այդ մարդը գետնին և առաջ
մեկնում իր ձեռքը։ Ուսանողների
պատասխաններից հետո ցույց
տվեք ամբողջ նկարը։

• Ինչպե՞ս է ողջ պատկերի
դիտումը օգնում ձեզ հասկանալ,
թե ինչ է տեղի ունենում։

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ
Գործք 7 գլխի վերնագիրը,
որպեսզի հասկանան, որ այս
նկարը ցուցադրում է
Ստեփանոսին՝ Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտին` քարկոծվելիս մինչև
մահը, ով տեսնում է Հիսուսին`
Աստծո աջ կողմում կանգնած։

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք
նմանեցնել այս պատկերի
բացահայտումը սուրբ
գրությունների
հասկանալու հետ։

Բացատրեք, որ այս
գործողությունը նկարագրում է
սուրբ գրությունների
համատեքստը հասկանալու
կարևորությունը։ համատեքստ բառը
վերաբերում է այն
իրավիճակներին, որոնք
շրջապատում կամ տալիս են
որոշակի սուրբ գրության հատվածի, իրադարձության կամ պատմության,
նախապատմությունը։ Նշեք, որ ծանոթանալով Նոր Կտակարանի
պատմական և մշակութային համատեքստի հետ, ուսանողներ կարող են
ավելի լավ հասկանալ և կիրառել դրա ուսմունքները։
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Հրեա կրոնական առաջնորդներ Փրկիչի ծառայության ժամանակ

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ 2 Նեփի 10.3-5: Խնդրեք
դասարանին հետևել` գտնելով այն խոսքերն ու արտահայտությունները,
որոնք Հակոբ մարգարեն օգտագործեց Փրկիչի ծառայության ժամանակ
որոշ հրեաների հոգևոր վիճակը նկարագրելու համար։

• Ի՞նչ բառեր ու արտահայտություններ օգտագործեց Հակոբ մարգարեն
որոշ հրեաների հոգևոր վիճակը նկարագրելու համար։ (Բացատրեք,
որ քահանանենգություն բառը 5-րդ հատվածում վերաբերում է այն
քարոզին, որը ձգտում է «շահ և գովասանք ստանալ աշխարհից», այլ ոչ
թե ապահովել Աստծո մարդկանց բարեկեցությունը [2 Նեփի 26.29]:
Նրանք, ովքեր քահանանենգության մեղքը գործեցին, հիմնականում
մի քանի հրեական ամբարիշտ կրոնական առաջնորդներ էին, որոնք
մարդկանց տանում էին դեպի մոլորություն)։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
23.16, 24 հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե
Փրկիչն ինչպես նկարագրեց այս հրեա կրոնական առաջնորդներին Իր
ծառայության ժամանակ:

• Ինչպե՞ս Փրկիչը նկարագրեց այս հրեա կրոնական առաջնորդներին:

• Փրկիչն ի՞նչ էր սովորեցնում այս առաջնորդների մասին` կոչելով
նրանց «կույր առաջնորդներ»:

Մովսեսի օրենքի լրացումներ և այլ կեղծ փիլիսոփայություններ

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես են
կրոնական առաջնորդները տանում մարդկանց դեպի մոլորություն,
գրատախտակի վրա գծեք մի շրջան և կենտրոնում գրեք Մովսեսի օրենք։
Գծեք մեկ այլ շրջան առաջին շրջանի շուրջը և կոչեք այն Բանավոր օրենք։

Բացատրեք, որ մարգարեների բացակայության պատճառով հրեա
ուսուցիչներն ու առաջնորդներն այս օրենքի մեջ ավելացրին իրենց
սեփական կանոնները և մեկնաբանությունները։ Տարբեր անվանումների
տակ հայտնի բանավոր օրենքը, բանավոր ավանդույթը կամ երեցների
ավանդույթները, այս ավելացված կանոններն ու մեկնաբանությունները
նախատեսված էին կանխարգելել Աստծո օրենքի խախտումը։ Այս
կանոններից մեկը ներկայացնելու համար հրավիրեք երկու ուսանողների
կանգնել դասարանի առաջ: Տվեք յուրաքանչյուրին հանգույցով պարան։
Խնդրեք մի ուսանողի արձակել հանգույցը միայն մեկ ձեռքով, իսկ
մյուսին խնդրեք արձակել հանգույցը երկու ձեռքերով։ Փորձելուց հետո
հրավիրեք նրանց նստել։

Բացատրեք, որ բանավոր օրենքի համաձայն, արգելված էր
Հանգստության օրն արձակել հանգույցը երկու ձեռքերով։ Դրա
կատարումը դիտվում էր որպես աշխատանք, ուստի՝ Հանգստության
օրվա խախտում։ Սակայն հանգույցի արձակումը մեկ ձեռքով
թույլատրված էր։

• Ի՞նչ վտանգ կարող է լինել Աստծո պատվիրանները մարդու կողմից
ստեղծված կանոններով լրացնելուց:

ԴԱՍ  5

27



Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը
որոշ հրեա կրոնական առաջնորդների վերաբերյալ.

«Նրանք վերցրին մաքուր կրոնի պարզ ու հասարակ բաները և դրանց
ավելացրին իրենց բազմազան մեկնաբանությունները։ Նրանց հավելումները
ներառում էին ծեսեր և ծիսակատարություններ։ Նրանք վերցրին
երկրպագելու երջանկացնող, ուրախալի ձևը և վերածեցին այն ծեսերի ու
ծիսակատարությունների սահմանափակող, կրճատող և ճնշող
համակարգի։ Տիրոջ օրենքի կենդանի ոգին նրանց ձեռքերում դարձավ հրեա

ծիսակատարողական համակարգի մեռած տառը» (The Mortal Messiah, 4 vols.
[1979–81], 1:238):

• Երեց ՄակՔոնկիի համաձայն, ի՞նչ էին արել հրեա կրոնական
առաջնորդները Աստծո օրենքի հետ` իրենց կողմից ավելացված
մեկնաբանություններով։

Նշեք, որ Հիսուսի օրոք հրեաները գտնվում էին ուրացության մեջ: Թեև
Ահարոնյան քահանայության իշխանությունը և արարողությունները
շարունակվեցին կիրառվել նրանց մեջ, շատ հրեաներ հեռացան իրենց
կրոնի ճշմարիտ դավանանքից, ինչպես Աստված հայտնեց Մովսեսին
(տես ՎևՈւ 84.25–28): Երեցների ավանդույթը դարձավ առաջնահերթ`
համեմատած մաքուր կրոնի և Աստծո գրված օրենքի հետ։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
12.14 հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե փարիսեցիներն ի՞նչ ցանկացան անել Հիսուսի
հետ այն պատճառով, որ Նա արհամարհեց նրանց իշխանությունը և
նրանց որոշ բանավոր ավանդույթները։

• Ի՞նչ էին այս կրոնական առաջնորդները դավադրում անել
Հիսուսի դեմ։

Բացատրեք, որ ի լրումն հրեա ուխտադրուժ ավանդույթների, այլ կեղծ
փիլիսոփայություններ ազդեցին ժողովրդի՝ Հիսուս Քրիստոսին Նրա
Հարությունից հետո մերժելու վրա։ Օրինակ հունական կուլտուրայի
տարածումը համոզեց շատ մարդկանց հրաժարվել ֆիզիկական
հարության իրականությունից (տես 1 Կորնթացիս 15.12)։ Այսպիսով, երբ
Առաքյալները վկայություն բերեցին հարություն առած Փրկիչի մասին
Նրա Խաչելությունից հետո, շատերը մերժեցին նրանց վկայությունները։

Օտարերկրյա իշխանությունը և Մեսիայի ակնկալիքը, որ Նա կազատի Իսրայելը

Գրատախտակին գրեք հետևյալ բառերը. Բաբելոն, Պարսկաստան,
Մակեդոնիա (Հունաստան) և Հռոմ:

• Ինչ վերաբերում է հրեաներին, ի՞նչ ընդհանուր բան ունեին այս հին
կայսրությունները։ (Դրանք նվաճել և իշխել էին հրեաների վրա):

Ուսանողներին բաժանեք խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին տվեք
հետևյալ թերթիկը։
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Բացառությամբ անկախության մի ժամանակաշրջանի, մինչև Նոր Կտակարանի
ժամանակները հրեաներն ապրում էին որպես նվաճված ժողովուրդ ավելի քան 500 տարի։
Ապստամբությունը Մակաբայեցիների՝ հրեա հայրենասերների ընտանիքի գլխավորությամբ,
հանգեցրեց անկախությանը շուրջ 160 տարի` մինչև Քրիստոսի ծնունդը։ Սակայն մինչև
Քրիստոսի ծնունդը` Հռոմն արդեն նվաճել էր Իսրայելը։ Հերովդես թագավորը (հայտնի է նաև
որպես Հերովդես Մեծը), ով ամուսնացած էր Մակաբայեցիների ընտանիքից մի կնոջ հետ,
նշանակված էր կառավարել Իսրայելը Հռոմի կողմից։ Հրեաները թշնամանք ունեին
Հռոմեական տիրապետության հանդեպ և անհամբեր սպասում էին խոստացված Մեսիային,
ով, ըստ նրանց հավատամքի, կփրկեր նրանց Հռոմեացիներից։ Քանի որ շատ հրեաներ
ակնկալում էին այն Մեսիային, ով կփրկեր իրենց օտարերկրյա տիրապետությունից, նրանք
մերժեցին Հիսուս Քրիստոսին` որպես իրենց Փրկիչի։

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ թերթիկը և քննարկել հետևյալ
հարցերն իրենց խմբերում (դուք կարող եք հարցերը գրել
գրատախտակին).

• Ի՞նչ էին ակնկալում էին եկող Մեսիայից շատ հրեաներ։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ այս անհույս սպասումները դրդեցին շատ
հրեաների մերժել Հիսուսին` որպես Մեսիայի։

Բացատրեք, որ մինչ որոշ հրեաներ մերժեցին Քրիստոսին, մյուսները,
որոնք խոնարհ և հոգևորապես զգայուն էին, ճանաչեցին Նրան` որպես
Մեսիայի և Փրկիչի։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս
2.25–33 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել և
գտնել, թե ինչ արեց և ասաց Սիմոն անվամբ արդար մարդը, երբ Հովսեփն
ու Մարիամը նորածին Հիսուսին բերեցին տաճար։

• Համաձայն հատվածներ 30–32-ի, ինչո՞ւ Հիսուսը ուղարկվեց երկիր:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց նրանք
պետք է նշեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը ուղարկվեց`
բերելու փրկություն բոլոր մարդկանց)։

• Ի՞նչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի բոլոր մարդիկ
կարողանան փրկվել։

Ցուցադրեք դասի սկզբում ցուցադրված Ստեփանոսի նկարը: Խրախուսեք
ուսանողներին հիշել քննարկված մշակութային և պատմական
համատեքստը Նոր Կտակարանն ուսումնասիրելիս։ Այդպես վարվելով`
նրանք ավելի լավ կհասկանան Փրկիչի և Նրա Առաքյալների
ուսմունքները։ (Նոր Կտակարանի պատմական և մշակութային
համատեքստին վերաբերող լրացուցիչ տեղեկության համար տես
«Միջկտակարանային Ժամանակաշրջան» և «Նոր Կտակարանի
Միջավայր» Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ–ում ([Եկեղեցու
Կրթական Համակարգի Ձեռնարկ, 2014], 1–3)։ Այս նյութն ընդգրկում է
համառոտ բացատրություններ խմբերի մասին, ինչպես օրինակ՝
Սամարացիներ, Փարիսեցիներ, Սադուկեցիներ, Սինեդրիոն և դպիրներ):
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Նոր Կտակարանի համառոտ ակնարկ

Ասեք ուսանողներին, որ դուք
նրանց ցույց կտաք մի նկար 10
վայրկյանով և այնուհետև
կհրավիրեք նրանց մանրամասն
նկարագրել այն գրավոր ձևով։
Ուսանողներին ցույց տվեք
Քրիստոսը բժշկում է
անդամալույծին Բեթհեզդայի մոտ
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք,
հ. 42, տես նաև LDS.org)։ Տասը
վայրկյան անց հեռացրեք նկարը և
հրավիրեք ուսանողներին գրել
իրենց նկարագրությունները։ Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո
հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանին կարդալ իրենց
նկարագրությունները։

• Չնայած դուք բոլորդ տեսաք միևնույն նկարը, ձեր
նկարագրություններն ինչո՞ւ էին տարբեր միմյանցից։

• Ինչո՞ւ է օգտակար ունենալ որևէ իրադարձության մեկից
ավելի վկաներ:

Գրատախտակին գրեք չորս Ավետարանների գրողների անունները.
Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, և Հովհաննես: Բացատրեք, որ Հիսուս
Քրիստոսի այս աշակերտներից յուրաքանչյուրը գրանցեց
իրադարձություններ և ուսմունքներ Փրկիչի կյանքից։ Նրանց
գրանցումները կոչվում են Ավետարաններ։ Ավետարան բառը նշանակում է
բարի լուր: Նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը փոխում
յուրաքանչյուր ավետարանի վերնագիրը վկայություն բառով, օրինակ՝
«Սուրբ Մատթեոսի վկայությունը»։

• Ինչո՞ւ օգտակար է ունենալ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և ուսմունքների
մեկից ավելի ավետարան կամ վկայություն։

Բացատրեք, որ թեև չորս Ավետարանները տարբերվում են որոշ
մանրամասնություններով ու տեսանկյունով, դրանք բոլորը պատմում են
Փրկիչի կյանքի իրադարձությունների և հրեաների մեջ երկրային
ծառայության մասին։ Բոլոր չորս Ավետարանները վկայում են, որ Հիսուս
Քրիստոսը Աստծո Որդին է և աշխարհի Փրկիչը (տես Աստվածաշնչի
բառարան «Ավետարաններ»)։

Դուք կարող եք տալ ուսանողներին «Հիսուս Քրիստոսի
մահկանացու կյանքը մի հայացքով» աղյուսակի կրճատ

տարբերակի պատճեները դասի վերջում։ Այս աղյուսակի ամբողջական
տարբերակը գտնվում է այս ձեռնարկի հավելվածում։ Հրավիրեք
ուսանողներին օգտվել աղյուսակից, որպեսզի բացահայտեն մի քանի
կարևոր իրադարձություններ Փրկիչի մահկանացու ծառայությունից։

• Ըստ աղյուսակի, որքա՞ն ժամանակ տևեց Փրկիչի մահկանացու
ծառայությունը։
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• Որտե՞ղ էր Փրկիչն Իր ծառայության մեծ մասի ընթացքում։

Հրավիրեք ուսանողներին օգտվել այս աղյուսակից, որպեսզի ավելի լավ
հասկանան չորս Ավետարանների համատեքստը Նոր Կտակարանի
ուսումնասիրության ընթացքում։

Ուսանողներին հանձնարարեք բացել Աստվածաշնչի գրքերի ցանկը։
Բացատրեք, որ մինչ Ավետարանները պատմում են Փրկիչի ծառայության
մասին, Գործք Առաքելոցից մինչև Հայտնություն, գրքերում գրանցված է
Քրիստոսի հին Առաքյալների ծառայությունը Նրա Խաչելությունից,
Հարությունից և Համբարձումից հետո։ Այս Առաքյալները
ճանապարհորդեցին ողջ Իսրայելով և Հռոմեական կայսրությունով մեկ՝
քարոզելով ավետարանը և հիմնելով Եկեղեցու ճյուղերը։
Ուսումնասիրելով այս Առաքյալների գործերը և գրվածքները, մենք
կարող ենք ամրացնել մեր հավատքն առ Փրկիչ և սովորել, թե ինչպես
ստանալ Նրա Քավության օրհնությունները։ Մենք կարող ենք նաև
տեսնել, թե որքան սերտորեն է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի
Սրբերի Եկեղեցին զուգահեռներ անցկացնում Հիսուս Քրիստոսի հին
եկեղեցու հետ։

Բերեք վկայություններ Նոր Կտակարանից բացահայտած ձեր
ճշմարտությունների մասին։ Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել
ճշմարտություններ, որոնք կօրհնեն նրանց` Նոր Կտակարանի
ուսումնասիրության ընթացքում այս տարի։
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Փրկության ծրագիրը. Նոր
Կտակարանի նախաբանը
և համատեքստը (Մաս 1)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Հետևյալ նյութը ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների
ամփոփումն է, որոնք նրանք սովորեցին` ուսումնասիրելով մաս 1-ի համար նախատեսված ուսանողների

տնային ուսումնասիրության չորս դասերը։ Իմացությունը, թե ուսանողներն ինչ էին ուսումնասիրում, կօգնի
ձեզ պատրաստվել դասի համար։ Ամփոփումը դասի մաս չէ և նախատեսված չէ ուսանողների հետ կիսվելու
համար: Քանի որ այն դասը, որը դուք ուսուցանելու եք մաս 1-ի համար, կենտրոնանում է ամփոփման մեջ
թվարկված վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա, ժամանակ առ ժամանակ դուք
կարող եք զգալ, որ պետք է վերանայել կամ քննարկել մնացածը՝ Հոգու հուշումների և ձեր ուսանողների

կարիքների համաձայն։

Օր 1 (Փրկության ծրագիրը)
Փրկության ծրագրի ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողները սովորեցին, որ նախաերկրկային կյանքում

Հիսուս Քրիստոսն ընտրվեց լինելու մարդկության Քավիչը, և որ Երկնային Հոր ղեկավարության ներքո Նա
արարեց այս աշխարհը։ Նրանք սովորեցին նաև հետևյալ ճշմարտությունները. Հիսուս Քրիստոսը եկավ

փրկելու մեզ մեր մեղքերից: Հիսուս Քրիստոսի Հարության շնորհիվ ողջ մարդկությունը հարություն կառնի:
Հիսուս Քրիստոսը կդատի ողջ մարդկությանը: Եթե մենք հավատ դրսևորենք առ Հիսուս Քրիստոսը և ապրենք

Նրա ավետարանի համաձայն, ապա կարող ենք ստանալ հավերժական կյանք։

Օր 2 (Ուսանողի դերը)
Ուսանողները սովորեցին, որ Սուրբ Հոգին ուսուցանում է ճշմարտություն։ Նրանք նաև բացահայտեցին, որ
եթե մենք ձգտում ենք սովորել հավատքով, ապա հրավիրում ենք Սուրբ Հոգուն մեր սրտերի մեջ, որ
սովորեցնի և վկայի ճշմարտության մասին։

Օր 3 (Ուսումնասիրել սուրբ գրությունները)
Ուսանողներն իմացան Նոր Կտակարանն ամբողջությամբ կարդալու և սուրբ գրություններն ամեն օր
ուսումնասիրելու կարևորության մասին։ Ի լրումն, ուսանողները բացահայտեցին, որ այսօր մենք ավելի շատ

կարիք ունենք սուրբ գրությունների, քան ցանկացած ժամանակ անցյալում, և որ ուսումնասիրելով սուրբ
գրությունները կարելի է ստանալ իմաստություն, լույս, ճշմարտություն, ուղղում և ցուցում, որոնք կտանեն մեզ
դեպի փրկություն։ Նրանք բացահայտեցին նաև, որ ուսումնասիրելով սուրբ գրություններն ամեն օր, մենք
ստանում ենք անհրաժեշտ «կենարար ջուրը» կամ հոգևոր սնուցում, որի կարիքը մենք ունենք։

Օր 4 (Նոր Կտակարանի նախաբանը և համատեքստը)
Ուսանողները սովորեցին, որ ծանոթանալով Նոր Կտակարանի պատմական և մշակութային համատեքստի

հետ, նրանք կարող են ավելի լավ հասկանալ և կիրառել դրա ուսմունքները։ Նրանք նաև սովորեցին, որ
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Հիսուս Քրիստոսն ուղարկվեց՝ բերելու փրկություն բոլոր մարդկանց, և որ գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ, մենք
կունենանք ավելի մեծ ցանկություն` հրավիրելու ուրիշներին գալ Նրա մոտ։

Նախաբան
Այս դասի նպատակն է պատրաստել և խրախուսել ուսանողներին
ուսումնասիրել Նոր Կտակարանը՝ ներկայացնելով նրանց Հիսուս
Քրիստոսի և Նրա հին Առաքյալների ուսմունքների գլխավոր թեման։ Երբ
ուսանողներն ուսումնասիրեն Նոր Կտակարանը, նրանք կսովորեն, թե
ինչպես արձագանքել Փրկիչի կրկնվող հրավերին՝ գալ Նրա մոտ և
ստանալ Նրա օգնությունն ու ուղղությունն իրենց կյանքում։

Ուսուցման առաջարկներ
Նոր Կտակարանի նախաբանը

Նոր Կտակարանն օգնում է մեզ գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը

Մինչև դասի սկսելը գրեք հետևյալ հարցը գրատախտակին. Որո՞նք են այն
մի քանի ծանր բեռները, որ երիտասարդները կրում են մեր օրերում։

Դասարան բերեք դատարկ արկղ կամ ուսապարկ և այնպիսի ծանր
առարկաներ, ինչպիսիք են` մեծ քարեր կամ գրքեր՝ արկղի կամ
ուսապարկի մեջ տեղադրելու համար։ Հրավիրեք մի ուսանողի կանգնել
դասարանի առաջ և խնդրեք նրան պահել դատարկ արկղը կամ կրել
ուսապարկը։ Դասարանին խնդրեք պատասխանել գրատախտակին
գրված հարցին և խնդրեք մեկ այլ ուսանողի գրատախտակին գրանցել
ուսանողների պատասխանները։ Յուրաքանչյուր պատասխանից հետո
տեղադրեք ծանր առարկա արկղի կամ ուսապարկի մեջ` մինչև այն լցվի։

• Ինչպե՞ս դուք կզգայիք, եթե ստիպված լինեիք ամբողջ օրը կրել
այս բեռը։

Խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե գրատախտակին գրված բեռներից
մի քանիսը ինչպիսի խնդիրներ ու դժվարություններ կարող են
պատճառել ինչ-որ մեկին։

Բացատրեք, որ Նոր Կտակարանն ուսուցանում է մեզ Հիսուս Քրիստոսի
մահկանացու կյանքի և Նրա հարությանը հաջորդող ծառայությունների
մասին, այդ թվում` Նրա ուսմունքները, հրաշքները, քավող
զոհաբերությունը և եկեղեցու վաղ շրջանի աշակերտներին
այցելությունները։ Նրա բոլոր ուսմունքները և ուրիշների հետ
փոխազդեցությունները վերահաստատում են ճշմարտությունը, որը
կարող է օգնել մեզ տանել մեր բեռները։

Բացատրեք, որ Մատթեոս 11 գլուխը ներառում է այս գլխավոր թեմայի
օրինակը, որն ուսանողները հաճախ կտեսնեն Նոր Կտակարանի այս
տարվա իրենց ուսումնասիրության ժամանակ։ Հրավիրեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 11.28 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք
հետևել` փնտրելով Փրկիչի խոստումը նրանց, ովքեր կրում են
ծանր բեռներ:
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում տքնել և բեռնավորված լինել:

• Փրկիչն ի՞նչ ասաց մեզ, որ անենք, որպեսզի մտնենք Նրա հանգիստը:
(Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրատախտակին գրեք
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը մեր
բեռներով, Նա կտա մեզ հանգիստ:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում գալ Հիսուս Քրիստոսի մոտ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում գալ
Քրիստոսի մոտ, հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 11.29–30 հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել`
փնտրելով Փրկչի հրահանգները նրանց, ովքեր ցանկանում են գալ
Նրա մոտ։

• Համաձայն այս տողերի, ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի գանք
Քրիստոսի մոտ։

Նկարեք եզների լուծը գրատախտակին, կամ ցուցադրեք լծի պատկերը։

Բացատրեք, որ լուծը փայտե
հաստ ձող է, որն օգտագործվում է
մի զույգ եզ կամ այլ կենդանիներ
լծելու համար, որը թույլ է տալիս
նրանց միասին քաշել բեռը:

• Ո՞րն է լծի նպատակը և օգուտը:
(Թեև լուծը քաշ կամ բեռ է, այն
թույլ է տալիս երկու կենդանիներին համակցել ուժերը` մեծացնելով
իրենց արդյունավետությունը)։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում վերցնել Փրկիչի լուծը մեզ վրա։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը։ Խնդրեք
դասարանին լսել, թե մենք ինչպես կարող ենք վերցնել Փրկիչի լուծը մեզ
վրա և ինչ օրհնություններ կարող ենք ստանալ` վարվելով նման կերպ:

«Լուծը օգնում է կենդանիներին կանգնեցնել կողք կողքի, որպեսզի նրանք
կարողանան միասին շարժվել աշխատանքը կատարելու համար։

«Խորհեք Տիրոջ բացառիկ անհատական հրավերի մասին. «վերցրեք իմ
լուծը ձեր վրա»։ Սուրբ ուխտեր կապելը և պահելը լծում է մեզ Տեր Հիսուս
Քրիստոսի հետ։ Ըստ էության, Փրկիչը մեզ կոչ է անում ապավինել իրեն և
համագործակցել իր հետ, չնայած մեր լավագույն ջանքերը հավասար չեն և

չեն կարող համեմատվել Նրա ջանքերի հետ։ Եթե մեր հույսը դնում ենք Նրա վրա և քաշում
ենք մեր բեռը Նրա հետ, Նրա լուծը իրոք հեշտ է և բեռը` թեթև։

«Մենք մենակ չենք և երբեք չպիտի լինենք։ Մեր առօրյա կյանքում մենք կարող ենք առաջ
շարժվել երկնային օգնությամբ։ Փրկիչի Քավության միջոցով մենք կարող ենք ստանալ
ունակություն և «ուժ, որոնք վեր են մեր սեփականից»։ («Տեր, ես կհետևեմ Քեզ,»
Օրհներգեր, համար 220)» («Իրենց բեռները հեշտությամբ տանեին,» Ensign կամ Լիահոնա,
մարտ 2014թ., 88):
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• Ի՞նչն է լծում մեզ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին:

• Ըստ Երեց Բեդնարի, որո՞նք են Փրկիչին լծված լինելու
օրհնությունները։

Ընդգծեք, որ Փրկիչի խոստումը «հանգստի» մասին Մատթեոս 11.28–29
հատվածում պարտադրաբար չի նշանակում, որ Նա կհեռացնի մեր
խնդիրները կամ դժվարությունները։ Հաճախ Փրկիչը կշնորհի մեզ
անհրաժեշտ խաղաղություն և ուժ, որպեսզի հաղթահարենք կամ
դիմանանք մեր փորձություններին` այսպիսով թեթևացնելով մեր
բեռները։ Եթե մենք հավատարիմ մնանք մահկանացու կյանքի
դժվարությունների մեջ, վերջնական հանգիստը, որ մենք կստանանք,
կլինի վեհացում Աստծո հետ (տես ՎևՈւ 84.23–24)։

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես է Փրկիչը նրանց հանգիստ
տվել, երբ եկել են Նրա մոտ։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
դասարանի հետ կիսվել իրենց փորձառություններով:

Հրավիրեք ուսանողներին սահմանել հատուկ նպատակներ Հիսուս
Քրիստոսի մոտ գալու հնարավոր ուղիների վերաբերյալ՝ Նոր
Կտակարանի ուսումնասիրության ամբողջ տարվա ընթացքում։
Խրախուսեք նրանց իրենց նպատակների մեջ ներառել սուրբ
գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունը և Նոր Կտակարանի
ամբողջական ընթերցանությունն այս տարի։

Նոր Կտակարանի համառոտ ակնարկ

Նոր Կտակարանի գրքերը վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո Որդին է և
մեր Փրկիչը:
Գրատախտակին գրեք չորս Ավետարանների գրողների անունները.
Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհաննես: Բացատրեք, որ Հիսուս
Քրիստոսի այս աշակերտներից յուրաքանչյուրը իրադարձություններ և
ուսմունքներ է գրանցել Փրկիչի կյանքից։ Նրանց գրանցումները կոչվում
են Ավետարաններ։ Ավետարան բառը նշանակում է «բարի լուր»: Նշեք, որ
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը փոխում ամեն մի ավետարանի
վերնագիրը վկայություն բառով, օրինակ՝ «Սուրբ Մատթեոսի վկայությունը»։

• Ինչո՞ւ օգտակար է ունենալ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և ուսմունքների
մեկից ավելի ավետարան կամ վկայություն։

Բացատրեք, որ թեև չորս Ավետարանները տարբերվում են որոշ
մանրամասնություններով ու տեսանկյունով, դրանք բոլորը պատմում են
Փրկիչի կյանքի իրադարձությունների և հրեաների մեջ երկրային
ծառայության մասին։ Բոլոր չորս Ավետարանները վկայում են, որ Հիսուս
Քրիստոսը Աստծո Որդին է և աշխարհի Փրկիչը: Խնդրեք ուսանողներին
անդրադառնալ «Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքը մի հայացքով»
աղյուսակին Մաս 1-ի վերջում։ Օր 4-ի դասը. Հրավիրեք նրանց օգտվել
աղյուսակից, որպեսզի բացահայտեն մի քանի կարևոր
իրադարձություններ Փրկիչի մահկանացու ծառայության մեջ։

• Ըստ աղյուսակի, որքա՞ն ժամանակ տևեց Փրկիչի մահկանացու
ծառայությունը։
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• Որտե՞ղ էր Փրկիչն Իր ծառայության մեծ մասի ընթացքում։

Հրավիրեք ուսանողներին օգտվել այս աղյուսակից, որպեսզի ավելի լավ
հասկանան չորս Ավետարանների համատեքստը Նոր Կտակարանի
ուսումնասիրության ընթացքում։

Ուսանողներին հանձնարարեք բացել Աստվածաշնչի գրքերի ցանկը։
Բացատրեք, որ մինչ Ավետարանները պատմում են Փրկիչի ծառայության
մասին, Գործք Առաքելոցից մինչև Հայտնության գրքերում գրանցված է
Քրիստոսի հին Առաքյալների ծառայությունը` Նրա Խաչելությունից,
Հարությունից և Համբարձումից հետո։ Այս Առաքյալները
ճանապարհորդեցին ողջ Իսրայելով և Հռոմեական կայսրությունով մեկ՝
քարոզելով ավետարանը և հիմնելով Եկեղեցու ճյուղերը։
Ուսումնասիրելով այս Առաքյալների գործերը և գրվածքները, մենք
կարող ենք ամրացնել մեր հավատն առ Փրկիչ և սովորել, թե ինչպես
ստանալ Նրա Քավության օրհնությունները։ Մենք կարող ենք տեսնել
նաև, թե որքան սերտ զուգահեռներ է անցկացնում Հիսուս Քրիստոսի
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի հին եկեղեցու հետ։

Խորհեք Նոր Կտակարանի ձեր վկայությամբ կիսվելու մասին և
հրավիրեք ուսանողներին փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կօրհնեն
նրանց՝ ուսումնասիրելով Նոր Կտակարանում գրանցված Հիսուս
Քրիստոսի և Նրա Առաքյալների կյանքն ու ուսմունքները։

Հաջորդ Մասը (Մատթեոս 1–5)
Բացատրեք, որ հաջորդ մասում ուսանողները կուսումնասիրեն Աստծո
Որդու ծնունդին վերաբերող մի քանի մանրամասնություններ։ Նրանք
կուսումնասիրեն նաև Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներն այն մասին, թե
ինչպես այս կյանքում լինել իսկապես երջանիկ և դառնալ կատարյալ`
Երկնային Հոր նման:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  1

37



Մատթեոսի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Աստվածաշնչի ամենասիրելի հատվածներից մի քանիսը գտնվում են
Մատթեոսի գրքում, այդ թվում՝ Լեռան Քարոզը և Հիսուս Քրիստոսի շատ
այլ առակներ, ուսմունքներ և հրաշքներ։ Ուսումնասիրելով այս գիրքը
ուսանողները կծանոթանան Հիսուս Քրիստոսի ծառայությանը, խոսքերին
և կամրապնդեն Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց վկայությունները՝
որպես աշխարհի Փրկիչ և խոստացված Մեսիա, ինչպես խոսվել է բոլոր
սուրբ մարգարեների կողմից։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մատթեոսը, ով նաև հայտնի է Ղևի անունով, Ալփեանի որդին և այս գրքի
հեղինակն է։ Նախքան Հիսուս Քրիստոսի Իրեն հետևելու հրավերին
արձագանքելը, որից հետո նրա կյանքն ընդմիշտ փոխվեց, նա աշխատում
էր որպես մաքսավոր կամ հարկահավաք։ (Տես Մատթեոս 9․9, Մարկոս
2․14, Ղուկաս 5․27–28, Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Մատթեոս»։) Իր դարձից
հետո Մատթեոսը դարձավ Փրկչի Տասներկու Առաքյալներից մեկը (տես
Մատթեոս 10․2–4)։ Առաքյալ լինելով հանդերձ Նա ականատես է եղել իր
գրառումներում նկարագրած իրադարձություններից շատերին։ Դա
հաստատում է Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության իր ավետարանի
վերնագիրը․ «Սբ․ Մատթեոսի վկայությունը»։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք հստակ չգիտենք, թե երբ է գրվել Մատթեոսի գիրքը, սակայն
ամենայն հավանականությամբ այն գրվել է մ․թ․ա առաջին դարի երկրորդ
կեսին։ Տեղեկություն չկա, թե որտեղ է Մատթեոսը գրել այդ գիրքը։

Ո՞ւմ համար է այն գրվել և ինչո՞ւ:
Հայտնի է որ, Մատթեոսը գրել է հրեա լսարանի համար, որպեսզի ցույց
տա, որ Հիսուսը Հին Կտակարանի Մեսիան է, որի մասին խոսել էին
մարգարեները (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Մատթեոս»)։ Երբ
Մատթեոսը պատմում էր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի, խոսքերի և գործերի
մասին, նա հաճախ անդրադառնում էր Հին Կտակարանի
մարգարեություններին և օգտագործում «որ կատարվի»
արտահայտությունը (օրինակ՝ Մատթեոս 4․14, 8․17, 13․35, 21․4)։

Իր ավետարանի մեջ Մատթեոսը 12 անգամ օգտագործեց «Դավթի
Որդին» եզրույթը, որը վկայում էր, որ Հիսուս Քրիստոսը Դավիթ
թագավորի օրինական ժառանգորդն էր և դրանով իրականացնում էր
մեսիական մարգարեությունները։ Ըստ Մատթեոսի Հիսուս Քրիստոսը
սերում է Դավթի, Հուդայի և Աբրահամի տոհմից (տես Մատթեոս 1․1–3),
որը ցույց է տալիս Հիսուսի իշխելու իրավունքը և Իսրայելին տված Տիրոջ
խոստումների իրականացման Նրա դերը։
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Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Թեև Մատթեոսի ավետարանի նյութի մի մեծ քանակություն նաև գտնվում
է Մարկոսում և Ղուկասում, Մատթեոսի ավետարանի մոտ 42 տոկոսը չի
կրկնվում։ Մատթեոսի ավետարանի հիմնական թեման այն է, որ Հիսուս
Քրիստոսը եկավ, որպեսզի Իր արքայությունը հաստատի երկրի վրա։
Մատթեոսը բազմաթիվ անգամներ նշեց «երկնքի արքայությունը» և նա
միակ ավետարանիչն է, ով ընդգրկել է Հիսուսի այն ուսմունքը, որտեղ
նշվում է «եկեղեցի» (տես Մատթեոս 16․18, 18․17)։

Մատթեոսի ավետարանը նաև հնարավորություն է տալիս մեզ
զուգահեռներ անցկացնել Մովսեսի և Հիսուս Քրիստոսի
ծառայությունների միջև։ Օրինակ, երկուսն էլ փրկվեցին մանուկ
հասակում, երբ թագավորները փորձում էին սպանել նրանց (տես Ելից
2․1–10, Մատթեոս 2․13–18), երկուսն էլ դուրս եկան Եգիպտոսից, երկուսն էլ
Աստծո օրենքը տվեցին լեռան վրա (տես Ելից 19–20, Մատթեոս 5–7), և
երկուսն էլ եկան ազատելու իրենց ժողովրդին։

Համառոտ շարադրանք
Մատթեոս 1–4 Մատթեոսը սահմանում է Հիսուս Քրիստոսի
ծագումնաբանությունը և ծնունդը։ Մոգերը փնտրում են հրեաների
թագավորին։ Առաջնորդվելով երազներով, Հովսեփը Մարիամին և
մանուկ Հիսուսին տանում է Եգիպտոս, իսկ հետո՝ Նազարեթ քաղաքը։
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է ապաշխարության ավետարանը և
մկրտում է Հիսուս Քրիստոսին: Փրկիչը փորձվում է անապատում։ Նա Իր
մահկանացու ծառայությունը սկսում է ուսուցանելով և բժշկելով։

Մատթեոս 5–7 Հիսուս Քրիստոսը ներկայացնում է Լեռան Քարոզը։

Մատթեոս 8–12 Փրկիչը բժշկում է բորոտին, հանդարտեցնում է
փոթորիկը, հանում է դևերին, Հայրոսի դստերը բարձրացնում է
մեռելներից և կույրին տեսողություն է տալիս։ Հիսուս Քրիստոսն
իշխանություն է տալիս Տասներկու Առաքյալներին՝ անելու այն, ինչ Նա
արեց, և ուղարկում է նրանց քարոզելու ավետարանը։ Հիսուսը
հայտարարում է, որ Հովհաննես Մկրտիչն ավելին է, քան մարգարե։
Փրկիչը բժշկում է հանգստության օրը։

Մատթեոս 13–15 Հիսուսն ուսուցանում է առակների օգնությամբ։
Հովհաննես Մկրտիչը սպանվում է։ Հինգ հազար մարդուն կերակրելուց
հետո, Հիսուսը և Պետրոսը քայլում են Գալիլեա ծովի վրայով։ Դպիրներն
ու Փարիսեցիները հարցեր են տալիս Հիսուսին։

Մատթեոս 16–18 Այն բանից հետո, երբ Պետրոսը վկայում է, որ Հիսուսը
Մեսիան է, Փրկիչը նշում է, որ Նա Աստծո արքայության բանալիները կտա
Պետրոսին և Տասներկուսին։ Հիսուս Քրիստոսը կերպարանափոխվում է
սարի վրա, որտեղ Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը ստանում են
քահանայության բանալիները։ Հիսուսն Իր աշակերտներին ցուցումներ է
տալիս Եկեղեցին առաջնորդելու վերաբերյալ և ուսուցանում է, որ
Աստված չի ների մեզ, եթե մենք չներենք ուրիշներին։

ՄԱՏԹԵՈՍ
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Մատթեոս 19–23 Փրկիչն ուսուցանում է ամուսնության հավերժական
բնույթի մասին։ Նա մտնում է Երուսաղեմ և մաքրում է տաճարը։
Առակների օգնությամբ Հիսուսը բացահայտում է հրեա առաջնորդների
չար մտադրությունները, ովքեր ընդդիմանում են Նրան։ Նա սգում է
Երուսաղեմի ապագա կործանումը։

Մատթեոս 24–25, Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս Հիսուս Քրիստոսը
մարգարեանում է Երուսաղեմի կործանման մասին։ Նա ուսուցանում է, թե
ինչպես կարող են Իր հետևորդները պատրաստվել Իր վերադարձին։

Մատթեոս 26–27 Հիսուսն Իր աշակերտների հետ ուտում է Զատկի
ուտելիքը և ներկայացնում է հաղորդությունը։ Նա տառապում է
Գեթսեմանիի պարտեզում, հրեաների և հռոմեացիների իշխանավորների
կողմից դավաճանվում, ձերբակալվում, դատվում և խաչվում է։ Նա
մեռնում և թաղվում է։

Մատթեոս 28 Հարություն առած Փրկիչը հայտնվում է Իր աշակերտներին։
Նա լիազորում է Առաքյալներին Իր ավետարանը տարածել բոլոր
ազգերի մեջ։

ՄԱՏԹԵՈՍ
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ԴԱՍ 6

Մատթեոս 1-2
Նախաբան
Մատթեոսը տալիս է Հիսուս Քրիստոսի
ծագումնաբանությունը և հրեշտակը հայտարարում է
Հիսուսի աստվածային սերումը Հովսեփից։ Արևելքից
մոգեր եկան երկրպագելու մանուկ Հիսուսին։ Հովսեփին

երազում ասվեց, որ նա վերցներ իր ընտանիքին և գնար
Եգիպտոս, որպեսզի խուսափեր Բեթլեհեմում Հերովդեսի
կազմակերպած երեխաների ջարդին։

Ուսուցման առաջարկներ

Օգտագործեք ուսումնական ծրագիրը

Դասը նախապատրաստելիս աղոթքով վերանայեք ուսումնական ծրագրերի նյութերը, երբ
դուք ուսումնասիրում եք սուրբ գրության հատվածը։ Այդպես Սուրբ Հոգին կարող է օգնել
ձեզ հարմարեցնել դասը ուսանողների կարիքների համաձայն։ Դուք կարող եք
օգտագործել սուրբ գրության մասի համար նախատեսված ուսուցանման բոլոր
առաջարկները կամ դրանցից մի քանիսը, կամ առաջարկված մտքերը կարող եք
հարմարեցնել դասարանի կարիքներին և հանգամանքներին։

Մատթեոս 1․1-17
Հիսուսի ծագումնաբանությունը

Ցույց տվեք ձեր ծնողների լուսանկարը և հարցրեք ուսանողներին, թե
արդյոք կարող են նրանք գտնել այն դիմագծերը, որոնք դուք ժառանգել
եք նրանցից։ Կարող եք նաև խնդրել ուսանողներից մի քանիսին բերել
իրենց ծնողների լուսանկարները, իսկ դասարանին խնդրեք գուշակել, թե
ում ծնողներն են նրանք։ Ուսանողներին հանձնարարեք քննարկել իրար
հետ այն գծերը, որոնք նրանք ժառանգել են իրենց ծնողներից (ինչպես
օրինակ՝ աչքերի գույնը, մազերի գույնը կամ հասակը)։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոսի 1–2 գլուխներն ուսումնասիրելիս
փնտրել Փրկչի ծնողների այնպիսի համապատասխանություններ և գծեր,
որոնք Նա ժառանգել է նրանցից։ Այդ վարժությունը կնախապատրաստի
ուսանողներին հասկանալու այն ճշմարտությունները, որ Հիսուս
Քրիստոսը Երկնային Հոր և Մարիամի հոգևոր Որդին է և Հոր Միածինն է՝
կենդանի մարմնով։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 1․1–17 հատվածները թվարկում են Փրկչի
նախնիներին։ Մատնանշեք, որ 1-ին հատվածը նշում է, որ Հիսուս
Քրիստոսը Դավթի և Աբրահամի հետնորդն է։

Բացատրեք, որ Հին Կտակարանի մարգարեությունները հայտնում են, որ
Մեսիան կլինի Դավթի հետնորդը (տես 2․ Թագավորաց 7․12–13, Եսայիա
9․6–7, Երեմիա 23․5–6) և Աբրահամի սերունդը կօրհնի «Երկրի բոլոր
ազգերը» (Ծննդոց 22․18, տես նաև Աբրահամ 2․11)։ Մատթեոսը ցանկանում
էր, որ ընթերցողն իմանա, որ Հիսուսն իրականացրեց Հին Կտակարանի
մարգարեությունները Մեսիայի մասին (տես Մատթեոս 1․22–23, 2․5, 15, 23,
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26․55–56)։ Մատթեոսի 1․1–17 հատվածներում գրված
ծագումնաբանությունը ցույց է տալիս, որ Հիսուսը խոստացված Մեսիան
էր և Դավթի գահի օրինական ժառանգորդը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
1.16 հատվածը։ Ուսանողներին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել Հիսուսին տրված կոչմանը և կիսվել իրենց սովորածով։

Բացատրեք, որ Քրիստոս բառը արամերեն Մեսիա բառի հունարեն
տարբերակն է, որը նշանակում է «օծյալը»։

• Նախաերկրային կյանքում ինչի՞ համար էր Հիսուս Քրիստոսը օծվել
կամ ընտրվել։ (Նա օծվել էր Երկնային Հոր կողմից՝ լինելու մեր
«Մարգարե, Քահանա, Թագավոր և Ազատիչ» [Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց
«Մեսիա», scriptures.lds.org, տես նաև Bible Dictionary (Աստվածաշնչի
բառարան), «Օծյալ մեկը»]։)

Մատթեոս 1.18-25
Հրեշտակը հայտարարում է Հիսուսի աստվածային սերումը Հովսեփից։

Նշեք նաև, որ Մատթեոսի 1․16 հատվածում ասվում է նաև, որ Մարիամը
Հովսեփի կինն էր։ Ըստ Մատթեոսի 1․18 հատվածի, Հովսեփը և Մարիամը
նշանված էին։ Դա նշանակում է, որ նրանք նշանված էին և օրինական
կերպով կապված էին իրար, սակայն դեռևս որպես ամուսին և կին չէին
ապրում միասին։ Սակայն, նախքան ամուսնությունը Հովսեփն իմանում է,
որ Մարիամը հղի է։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոսի 1.19 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե Հովսեփն ինչպես էր ցանկանում վարվել։

• Ինպե՞ս էր Հովսեփը ցանկանում վարվել, երբ իմացավ, որ Մարիամը
հղի էր։ (Բացատրեք, որ «ծածուկ արձակել նրան» նշանակում էր, որ
Հովսեփը մտադիր էր թաքուն չեղյալ համարել նշանադրությունը՝
չստիպելով Մարիամին ենթարկվել հասարակության նվաստացմանը
կամ հնարավոր տուգանքին՝ քարկոծմանը։)

• Հովսեփի բնավորության մասին, ի՞նչ է ուսուցանում այս հատվածը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
1.20 հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ պատահեց Հովսեփին, երբ նա մտածում
էր Մարիամի հետ նշանադրությանը վերջ դնելու մասին։

• Ինչո՞ւ հրեշտակը Հովսեփին ասաց չվախենալ կնության առնել
Մարիամին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ հատվածների «Սուրբ
Հոգիիցն է» արտահայտության իմաստը (Մատթեոս 1․18, 20),
հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկիի հետևյալ հայտարարությունը․

ԴԱՍ  6
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«Ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուսը Մարիամի որդին է, այնպես էլ Նա
հանդիսանում է Աստծո՝ Հավերժական Հոր իրական ժառանգը։ …
Մատթեոսի «Սուրբ Հոգիիցը յղացած գտնուեցաւ» արտահայտությունը
ճշգրիտ կերպով թարգմանվելուց հետո պետք է հնչի՝ «Նրան գտան հղի
վիճակում՝ Սուրբ Հոգու զորությամբ» (Մատթ. 1․18)։ … Ալման հրաշալի

կերպով նկարագրում է մեր Տիրոջ միտքը և ծնունդը հետևյալ
մարգարեությամբ․ Քրիստոսը «պետք է ծնվի Մարիամից … նա լինելով կույս, արժանավոր
և ընտրյալ անոթ, որը պիտի լինի հովանիով ծածկված, և հղիանա Սուրբ Հոգու
զորությամբ, և բերի մի որդի, այո, այսինքն՝ Աստծո Որդուն» (Ալմա 7․10)» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82)։

• Այս ուսմունքներից, ի՞նչ ենք մենք իմանում Հիսուսի ծնողների մասին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
պետք է բացահայտեն հետևյալ վարդապետությունը․ Հիսուս
Քրիստոսը Երկնային Հոր և Մարիամի հոգևոր Որդին է։ Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին գրել այս վարդապետությունն իրենց սուրբ
գրություններում՝ Մատթեոսի 1․18-25 հատվածների կողքի
լուսանցքում։)

Անդրադարձեք ձեր ծնողների լուսանկարին և վերահաստատեք այն որոշ
գծերը, որոնք դուք ժառանգել եք նրանցից։ Խնդրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեյմս Ի․
Թալմիջի հետևյալ միտքը։ Հորդորեք ուսանողներին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչու է կարևոր հասկանալ, որ Հիսուս Երկնային Հոր և
Մարիամի հոգևոր Որդին է։

«Մարիամից ծնված այդ երեխան Էլոհիմի՝ Հավերժական Հոր, միածինն էր։
… Նրա էության մեջ պետք է միավորվեին աստվածայնության
զորությունները և մահկանացու կյանքի ունակությունը և
հնարավորությունները։ … Մանուկ Հիսուսը պետք է ժառանգեր ֆիզիկական,
մտավոր և հոգևոր գծեր, հակումներ և ուժեր, որոնք բնորոշ էին Իր
ծնողներին, որոնցից մեկը անմահ և փառավորված Աստվածն էր, իսկ մյուսը

մարդկային էակ՝ կին» (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 81)։

• Ի՞նչ գծեր Հիսուսը ժառանգեց Իր Հորից: Ի՞նչ գծեր Նա ժառանգեց
Իր մորից:

Բացատրեք, որ լինելով անմահ Հոր և մահկանացու մոր Որդին, Հիսուսը
ունակություն ուներ ցանկության դեպքում հավերժ ապրելու կամ
ունակություն՝ մահանալու։ Այդ աստվածային էությունը եզակի կերպով
որակավորում էին Նրան տառապել մեր մեղքերի, մեռնել խաչի վրա և
հարություն առնել։
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Մատթեոս 2․1-12
Մոգերը առաջնորդվում են Հիսուսի մոտ

Դասարանի առջև ցույց տվեք փաթեթավորված երեք ընծա, կամ
գրատախտակին նկարեք փաթեթավորված երեք ընծայի նկար։

• Փրկչի ծնունդից հետո ո՞վ ընծաներ մատուցեց Նրան։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի ավետարանը միակ ավետարանն է,
որն ընդգրկում է մոգերի պատմությունը։ Հետևյալ ստուգողականը

բաժանեք թերթիկների տեսքով կամ դասից առաջ գրեք հարցերը
գրատախտակին։ Հարցերը կարդալու և պատասխանելու համար
ուսանողներին մի քանի րոպե ժամանակ տվեք։

Որքանո՞վ եք դուք ծանոթ մոգերի պատմությանը:
1. Ինչպե՞ս մոգերն իմացան, որ Մեսիան ծնվել է։
2. Ինչո՞ւ էին մոգերը ցանկանում գտնել Մեսիաին։
3. Քահանայապետերն ու դպիրներն ինչպե՞ս իմացան, թե որտեղ Մեսիան կծնվի։
4. Ի՞նչ էր ցանկանում Հերովդեսը, որ մոգերն անեին Հիսուսին գտնելուց հետո։
5. Դրա փոխարեն, ի՞նչ արեցին մոգերը։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
մտքում կարդալ Մատթեոսի 2․1–12 հատվածները՝ փնտրելով
ստուգողականի հարցերի պատասխանները։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել մոգերի մասին
իրենց սովորածով: 11 և 16 հատվածների մանրամասները վկայում են, որ
հնարավոր է անցել էր երկու տարի Հիսուսի ծնունդից հետո, երբ մոգերն
առաջնորդվեցին դեպի այդ սուրբ ընտանիքը (մոգերը Հիսուսին գտան
տանը, այլ ոչ թե մսուրում, և Նա «երեխա» էր, ոչ թե մանուկ)։ Նշեք, որ
Հերովդեսը ցանկանում էր, որ մոգերն ասեին Մեսիայի գտնվելու վայրը,
որպեսզի նա սպաներ Նրան (տես Մատթեոս 2․13)։

• Մոգերն ինչպե՞ս իմացան, թե որտեղ գտնեն Մեսիային։

• Փրկչին փնտրելու մոգերի օրինակից ի՞նչ կարող ենք մենք սովորել ։
Ուսանողների պատասխանները կարող են տարբեր լինել, սակայն
օգնեք նրանց բացահայտել հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
անկեղծորեն ու ջանասիրաբար փնտրենք Փրկչին, մենք
կառաջնորդվենք դեպի Նա։)
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• Ինչպե՞ս կարող ենք ջանասիրաբար փնտրել Փրկչին։

• Ի՞նչ արեցին մոգերը, երբ գտան Փրկչին։ Ինչո՞ւ: (Ընծաները Փրկչին
տալու նպատակներից մեկը Նրան երկրպագելն էր։)

• Փրկչին ընծաներ մատուցելու մոգերի օրինակից ի՞նչ ենք մենք
սովորում։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել,
սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Մենք
կարող ենք Տիրոջը երկրպագել՝ իմաստալից ընծաներ մատուցելով
Նրան։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք
իմաստալից ընծաներ մատուցել Փրկչին, խնդրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ
Քրիստոֆերսոնի հետևյալ հայտարարությունը․

«Հին ժամանակներում, երբ մարդիկ ցանկանում էին երկրպագել Տիրոջը և
որոնել Նրա օրհնությունները, նրանք հաճախ ընծա էին բերում: …

Արդյո՞ք կա ձեր կյանքում մի բան, որն անմաքուր կամ անարժան է։ Երբ դուք
ազատվում եք դրանից, այդ կերպով դուք ընծա եք մատուցում Փրկչին։
Արդյո՞ք կա ձեր կյանքում մի լավ սովորություն կամ հատկանիշ, որում դուք
թերանում եք։ Երբ դուք ձեռք եք բերում այն և դարձնում ձեր բնավորության

մի մասը, դուք ընծա եք մատուցում Տիրոջը։ Երբեմն դա դժվար է, բայց արդյո՞ք
ապաշխարության և հնազանդության ձեր ընծաներն արժանի ընծա կլինեին, եթե ոչինչ
չարժենային ձեզ համար» (“When Thou Art Converted,” Ensign կամ Լիահոնա, մայիս

2004, 12)։

• Ի՞նչ իմաստալից ընծաներ կարող ենք մատուցել Փրկչին։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել Երեց Քրիստոֆերսոնի ասածների
շուրջ և մտածել, թե, իրենց կարծիքով, ինչ ընծաներ նրանք պետք է
մատուցեն Փրկչին։ Իրենց մտքերը գրելու համար տրամադրեք նրանց
թղթեր։ Հրավիրեք նրանց պլանավորել, թե ինչպես կարող են այդ
նվերները մատուցել Քրիստոսին։

Մատթեոս 2․13–23
Հովսեփը, Մարիամն ու Հիսուսը փախչում են Եգիպտոս

Բացատրեք, որ համաձայն Մատթեոսի 2․13–23 հատվածների Հերովդեսը
զայրացավ, երբ մոգերը «գնացին իրենց երկիրը» (Մատթեոս 2․12) առանց
նրան հայտնելու Մեսիայի տեղը։ Ցանկանալով սպանել Մեսիային, նա
հրամայեց, որ Բեթլեհեմի և շրջակա տարածքների երկու տարեկան և
ցածր բոլոր երեխաներին սպանեն։

Բարձրաձայն կարդացեք Մատթեոսի 2․13–14 հատվածները:
Հանձնարարեք ուսանողներին հետևել՝ ուշադրություն դարձնելով նրան,
թե Հովսեփն ինչպես կարողացավ փրկել իր ընտանիքը։ Հանձնարարեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Որտե՞ղ տարավ Հովսեփը Մարիամին ու Հիսուսին։
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Ամփոփեք Մատթեոսի 2․15–23 հատվածները և բացատրեք, որ Հովսեփը,
Մարիամը և Հիսուսը մնացին Եգիպտոսում մինչև Հերովդեսի մահը։
Երազում Աստված հրահանգեց Հովսեփին վերադառնալ ընտանիքով
Իսրայել և հաստատվել Նազարեթ քաղաքում։

• Հոգևոր բաների հանդեպ Հովսեփի զգայունությունն ինչպե՞ս օրհնեց
այլոց կյանքը։

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել Հովսեփից։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք զգայուն ենք Հոգու
հանդեպ, մենք կարող ենք հայտնություն և առաջնորդություն
ստանալ։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կարող են անել Հոգու հանդեպ
ավելի զգայուն լինելու համար։ Խրախուսեք նրանց նպատակ դնել՝
գործելու ըստ նրանց ստացած ցանկացած հուշման։
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ԴԱՍ 7

Մատթեոս 3
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում և մկրտում է
Հրեաստանում։ Հիսուս Քրիստոսը Գալիլեայից
ճանապարհորդում է դեպի Հորդանան գետը, որտեղ Նա

մկրտվում է Հովհաննեսի կողմից։ Հայր Աստվածը վկայեց,
որ Հիսուսն Իր սիրելի Որդին է։

Ուսուցման առաջարկներ

Սեմինարիայի նպատակը

Սեմինարիայի նպատակն է «օգնել երիտասարդներին … հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի
ուսմունքները և Քավությունը, ապավինել դրանց, արժանի լինել տաճարային
օրհնություններին, պատրաստվել և պատրաստել իրենց ընտանիքները և մյուսներին իրենց
Երկնային Հոր հետ հավերժական կյանքին» (“The Objective of Seminaries and Institutes of
Religion” [2012], si.lds.org)։ Յուրաքանչյուր օր դասը նախապատրաստելիս աղոթքով
որոշեք, թե ինչպես կարող եք հասնել այդ նպատակին։

Մատթեոս 3․1-12
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է Հրեաստանում

Հարցրեք դասարանին, թե ինչպես նրանք կզգային, եթե դասարանի
ուսանողներից մեկը կանգներ ու սկսեր վերցնել այլ ուսանողներին
պատկանող անձնական իրեր։ Ապա, թող պատկերացնեն, որ ամեն
անգամ յուրաքանչյուր իր վերցնելիս, խանգարող ուսանողը ներողություն
է խնդրում, բայց շարունակում է իրեր վերցնել մյուս ուսանողներից։
Հարցրեք.

• Ի՞նչ կմտածեիք այդ ուսանողի ներողություն հայցելու մասին։

• Ինչպե՞ս է այդ ուսանողի արարքը նման կեղծ ապաշխարողի
արարքին։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոսի 3 գլուխը կարդալիս փնտրել այն
ճշմարտությունները, որոնք օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչ պետք է
անենք ճշմարիտ ապաշխարելու համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 3․1-4
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք ուշադրություն դարձնել, թե
ինչ տեղի ունեցավ, որը մարդկանց կնախապատրաստեր Փրկչի
ծառայությանը։

• Ո՞վ էր Հովհաննես Մկրտիչը։ (Նա Զաքարիայի և Եղիսաբեթի որդին
էր, ով Մարիամի բարեկամուհին էր։ Նա կրում էր Ահարոնյան
Քահանայության բանալիները [տես ՎևՈւ 13, 84:27–28]։)

• Ի՞նչ էր անում Հովհաննեսը։

• Ի՞նչ հորդոր էր Հովհաննեսը տալիս իրեն լսողներին։
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Բացատրեք, որ Հովհաննեսի առաքելությունը մարգարեացել էր Եսայիան
(Եսայիա) և այլ մարգարեներ (տես Եսայիա 40․3, Մաղաքիա 3․1, 1 Նեփի
10․7–10)։ Հովհաննեսը ուղի էր պատրաստում Մեսիայի (Հիսուս
Քրիստոսի) գալուց առաջ՝ քարոզելով ապաշխարություն և ջրով
մկրտություն։

• Ի՞նչ եք կարծում, ապաշխարություն և ջրով մկրտություն քարոզելով,
ինչպե՞ս էր նա ուղի պատրաստում Տիրոջ համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 3․5-6
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես մարդիկ արձագանքեցին Հովհաննեսի
ուղերձին։

• Ինչպե՞ս մարդիկ արձագանքեցին Հովհաննեսի ուղերձին: (Նրանք
խոստովանեցին իրենց մեղքերը և մկրտվեցին։ Բացատրեք, որ
Երկնային Հորը և, անհրաժեշտության դեպքում, նշանակված
քահանայության ղեկավարներին մեղքը խոստովանելը կարևոր է
ապաշխարության համար [տես Հավատքին հավատարիմ․
Ավետարանական վկայակոչում (2004), 26]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 3.7
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե ում հետ
խոսեց Հովհաննեսը։

• Ըստ այդ հատվածի, ո՞ւմ հետ խոսեց Հովհաննեսը։

Բացատրեք, որ Փարիսեցիները հրեաների մի կրոնական խումբ էր,
որոնց անունը ենթադրում էր լինել առանձին կամ անջատ։
Փարիսեցիները հպարտանում էին, որ խստորեն հետևում են Մովսեսի
օրենքին, և հավատում էին, որ մարդկանց կողմից կատարված
ավելացումները, որոնք հայտնի էին որպես չգրված օրենք, նույնքան
կարևոր էին, որքան Մովսեսի օրենքը (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Փարիսեցիներ»)։ Սադուկեցիները՝ փոքր, սակայն քաղաքականապես
ուժեղ խումբ էին հրեաների մեջ, ովքեր հավատում էին Մովսեսի օրենքի
գրին հնազանդվելուն։ Նրանք չէին հավատում հարության ու
հավերժական կյանքի վարդապետություններին (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Սադուկեցիներ»)։

• Ինչպե՞ս անվանեց Հովհաննեսը փարիսեցիներին և սադուկեցիներին։
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Պաղեստինյան իժ
© taviphoto/Shutterstock.com

Հնարավորության դեպքում ցույց
տվեք Պաղեստինյան իժի նկարը և
բացատրեք, որ Իսրայելում դա
ամենատարածված թունավոր օձն
է։ Իժը կենսունակ է գիշերը և
սովորաբար որսի է դուրս գալիս
թաքնվելով, իսկ հետո
գաղտագողի մոտենալով իր
զոհին։ Երբ վտանգ են զգում, իժերն
իրենց մարմնով կծիկ են դառնում,
սուլոց են հանում ու հարվածում
իրենց հակառակորդին։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հովհաննեսը փարիսեցիներին ու
սադուկեցիներին իժ անվանեց։ (Կարող եք նշել, որ փարիսեցիներն ու
սադուկեցիները վախենում էին Հովհաննեսից, քանի որ նա շատերին
էր հեռու տանում իրենց չար ազդեցությունից և կեղծ ուսմունքներից։)

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը լրացուցիչ բառեր է
պարունակում այն խոսակցությունից, որը Հովհաննեսն ունեցավ
փարիսեցիների ու սադուկեցիների հետ։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բացել Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոսի 3․34–36 հատվածները
(Աստվածաշնչի հավելվածում)։ (Դուք կարող եք բացատրել, որ այս
հատվածները Մատթեոսի 3․8–9 հատվածների թարգմանությունն է։)
Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ այդ
հատվածները:

• Ըստ Հովհաննեսի, եթե փարիսեցիներն ու սադուկեցիները մերժեն իր
քարոզները, ո՞ւմ ևս նրանք կմերժեն։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք նրանց ուղղված Հովհաննեսի ուղերձը:

Գրատախտակին գրեք Ապաշխարության արժանի պտուղ արեք
արտահայտությունը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ արտահայտությունը,
նշեք, որ սուրբ գրություններում մարդիկ երբեմն խորհրդանշորեն
համեմատվում են ծառերի հետ, որոնք կամ լավ կամ վատ պտուղ են
տալիս։ Ցույց տվեք կամ նկարեք մի միրգ և բացատրեք, որ այն
խորհրդանշում է մեր ցանկություններն ու գործողությունները։ Կարող եք
բացատրել, որ «արժանի» բառը նշանակում է «արժանի լինել» (տես
Մատթեոսի 3․8, տողատակի ծանոթագրություն՝ բ անգլերեն
տարբերակում)։

Դասարանին հիշեցրեք այն իրավիճակը, որը նրանք պետք է
պատկերացնեին դասի սկզբում (մի ուսանող անձնական իրեր է վերցնում
մյուս ուսանողներից, իսկ հետո ներողություն խնդրելուց հետո
շարունակում դա անել)։

• Արդյո՞ք ուսանողը ճիշտ կերպով է ներկայացնում ապաշխարության
սկզբունքն իր ցանկությունների և գործողությունների միջոցով։ Ինչո՞ւ
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ոչ: (Ուսանողը շարունակում է իրեր վերցնել մյուս ուսանողներից
նույնիսկ ներողություն խնդրելուց հետո։)

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք «ապաշխարության արժանի պտուղ արեք»
արտահայտությունը (Մատթեոսի 3․8)։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Մենք Տիրոջը ճշմարիտ
ապաշխարություն ենք ցույց տալիս, երբ փոխում ենք Նրա
ուսմունքներին հետևելու մեր ցանկություններն ու
գործողությունները։)

• Ի՞նչ ցանկություններ ու գործողություններ են ցույց տալիս, որ մենք
իսկապես ապաշխարել ենք մեր մեղքերը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտությունը,
գրատախտակին թվեք հետևյալ օրինակները․ դպրոցում արտագրել,
զարմիկների հետ կոպիտ վարվել, չարություն անել կամ ահաբեկել մյուս
ուսանողներին, գռեհիկ բառեր օգտագործել և պոռնոգրաֆիա նայել։ Թող
ուսանողները բացատրեն, թե այս մեղքերից ապաշխարած որևէ մեկն
ինչպե՞ս կարող է մտածել կամ գործել։

Բարձրաձայն կարդացեք Մատթեոսի 3․10 հատվածը։ Ուսանողներին
խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով ոչ անկեղծ ապաշխարելու
հետևանքները։ Հորդորեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։
Բացատրեք, որ «կ’կտրուի ու կրակի մէջ կ’գցուի» արտահայտությունն
իրենից ենթադրում է, որ չապաշխարող մարդիկ կորցնում են Աստծո
Հոգու ներգործությունը և, ի վերջո, կորցնում են սելեստիալ արքայության
օրհնությունները։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն ցանկությունների կամ
գործողությունների շուրջ, որոնք նրանք պետք է փոխեն, որպեսզի
ճշմարիտ կերպով ապաշխարեն։ Հորդորեք նրանց ճշմարիտ
ապաշխարություն դրսևորել՝ փոխելով այն ցանկություններն ու
գործողությունները, որոնք համահունչ չեն Աստծո ուսմունքներին։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոսի 3․11 հատվածը՝
փնտրելով, թե ըստ Հովհաննեսի խոսքերի, ի՞նչ պետք է Փրկիչն աներ։

• Համաձայն 11 հատվածի ի՞նչ կարող էր Հիսուսն աներ, որը
Հովհաննեսը չէր կարող։ (Հիսուսը պետք է մկրտեր «Սուրբ Հոգով և
կրակով»։ Բացատրեք, որ Հովհաննեսը նկատի ուներ Սուրբ Հոգու
պարգևի ստացումը՝ մկրտության արարողության և ուխտի երկրորդ
մասը։ Սուրբ Հոգին մաքրագործում և սրբագործում է մեր հոգիները
կրակով [տես 2 Նեփի 31․13–14, 17]։)

Ամփոփեք 12-րդ հատվածը և բացատրեք, որ այն խորհրդանշական
կերպով բացատրում է, թե ինչ տեղի կունենա այն արդարների հետ,
ովքեր կընդունեն Հիսուս Քրիստոսին (ցորենը) և ամբարիշտների հետ,
ովքեր կմերժեն Նրան (հարդը)։
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Մատթեոս 3.13–17
Հիսուս Քրիստոսը մկրտվում է և Հայրը Նրան ազդարարում է Իր Սիրելի Որդին։
Խնդրեք մկրտված ուսանողներին վերհիշել իրենց մկրտությունը։
Նրանցից մի քանիսին հրավիրեք կիսվել իրենց հիշողություններով։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 3․13–17 հատվածները վերապատմում են
Փրկչի մկրտությունը; Հանձնարարեք ուսանողներին այդ հատվածներն
ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել իրենց և Փրկչի
մկրտությունների նմանությանը։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին․

Ո՞ւմ կողմից։

Ինչպե՞ս:

Ինչո՞ւ:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի հանձնարարեք
հերթով բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 3.13–17 հատվածները՝
փնտրելով այդ երեք հարցերի պատասխանները։ Բավարար ժամանակ
տրամադրելուց հետո հարցրեք.

• Ո՞վ մկրտեց Հիսուսին։ (Գրատախտակին գրեք Հովհաննես Մկրտիչը՝
Ո՞ւմ կողմից հարցի կողքին։)

• Ինչո՞ւ Հիսուսը Գալիլեայից ճամփորդեց դեպի Հորդանան գետը,
որպեսզի մկրտվեր Հովհաննես Մկրտչի կողմից։ (Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ Հովհաննեսը կրում էր Ահարոնյան Քահանայության
բանալիները և այդ ժամանակ միակ մարդն էր, ով իշխանություն ուներ
կատարելու մկրտության արարողությունը։ Գրատախտակին գրեք
Ճիշտ իշխանություն արտահայտությունը՝ Հովհաննես Մկրտչի կողքին։)

• Ո՞ր արտահայտությունն է 16-րդ հատվածում ցույց տալիս, թե ինչպե՞ս
Հիսուսը մկրտվեց։ (Համոզվեք, որ ուսանողները հասկանում են, որ
անմիջապես «ջրից դուրս եկավ» արտահայտությունը նշանակում է, որ
Նա մկրտվեց ընկղմամբ, այսինքն՝ որ Նա ամբողջությամբ ծածկվեց
ջրով։ Գրատախտակին գրեք Ընկղմամբ արտահայտությունը՝ Ինչպե՞ս
հարցի կողքին։)

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, թե նրանք գտնվում էին
Հորդանան գետում, երբ Հիսուսը եկավ մկրտվելու։

• Ինչո՞ւ Հովհաննեսը սկզբում չցանկացավ մկրտել Փրկչին։ (Նա գիտեր,
որ Հիսուսի կոչումը և իշխանությունն ավելի բարձր էր, քան իրենը։)

• Ըստ 15-րդ հատվածի ո՞րն էր պատճառը, որ Հիսուսը մկրտվեց։
(«Որպեսզի կատարի ամեն արդարություն»։ Գրատախտակին գրեք
այդ արտահայտությունը Ինչո՞ւ հարցի կողքին։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այս արտահայտությունը:

ԴԱՍ  7

51



Բացատրեք, որ «ամեն արդարություն կատարել» արտահայտությունը
նշանակում է կատարել այն ամենն, ինչ Երկնային Հայրը պահանջում է
մեզանից, որպեսզի մենք նորից կարողանանք ապրել Նրա հետ։ Դա իր
մեջ ներառում է փրկության արարողությունները, որոնք Աստված
պահանջում է Իր բոլոր զավակներից, այդ թվում՝ Հիսուսից։ Մկրտվելով
Հիսուսը կատարյալ օրինակ ծառայեց մեզ համար՝ ցույց տվեց
խոնարհություն, հնազանդվեց Իր Հոր պատվիրաններին և ստացավ այն
արարողությունը, որն անհրաժեշտ էր հավերժական կյանքի ստացման
համար (տես 2 Նեփի 31․4–11)։

Խնդրեք ուսանողներին գրատախտակին գրված երեք հարցերի
պատասխաններից օգտվելով բացահայտել այն վարդապետությունը, որը
մենք սովորում ենք Մատթեոսի 3․13–17 հատվածներից։ Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն պետք է
բացահայտեն հետևյալ վարդապետությունը․ Իշխանություն ունեցողի
կողմից ընկղմամբ մկրտությունը կարևոր է փրկության համար։

• Ինչպե՞ս է ձեր մկրտությունը նման Փրկչի սահմանած օրինակին։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 3․16–17 հատվածները նաև մեզ օգնում են
իմանալ Աստվածագլխի մասին վարդապետությունը։ Հրավիրեք
ուսանողներին կրկին անգամ լուռ կարդալ այդ հատվածները՝ փնտրելով,
թե ինչ են դրանք ուսուցանում Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու մասին։

• Փրկչի մկրտության ժամանակ, որտե՞ղ էին գտնվում Աստվածագլխի
բոլոր անդամները։ (Հիսուս Քրիստոսը Հորդանան գետում էր, Սուրբ
Հոգին աղավնու նման ցած իջավ Նրա վրա, իսկ Երկնային Հայրը
խոսեց երկնքից։ Կարող եք բացատրել, որ իրականում Սուրբ Հոգին
չվերափոխվեց աղավնու։ Փոխարենը՝ աղավնին մի նշան կամ
խորհրդանիշ էր, որ Սուրբ Հոգին իջել էր Հիսուսի վրա։)

• Աստվածագլխի մասին ի՞նչ վարդապետություն է ուսուցանվում այս
հատվածներում։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն պետք է բացահայտեն հետևյալ
վարդապետությունը․ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին երեք տարբեր և
առանձին անձնավորություններ են։)

Նշեք, որ շատ մարդիկ Աստվածագլխի մասին ճշգրիտ կամ լիարժեք
գիտելիք չունեն։ Որքան ավելի շատ հասկանանք Աստվածագլխի
ճշմարիտ բնույթը, այնքան ավելի մեծ սեր կարող ենք զգալ նրանց
հանդեպ և ավելի լավ կնախապատրաստվենք ուրիշներին Նրանց մասին
ուսուցանելուն և վկայելուն։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ պատկերացում կազմել
Աստվածագլխի յուրաքանչյուր անդամի ինքնության մասին, բաժանեք
նրանց երեք խմբի և հանձնարարեք կարդալ «Աստված» մասը
Աստվածաշնչի բառարանում։ Յուրաքանչյուր խմբից մեկական անդամի
նշանակեք լինելու Աստվածագլխի անդամներից մեկը։ Հրավիրեք
ուսանողներին կարդալ գրառումը՝ փնտրելով իրենց նշանակված անդամի
մասին տեղեկություններ։ Բավական ժամանակ տրամադրելուց հետո
ուսանողներին խնդրեք իրենց խմբերին պատմել այն, ինչ իրենք սովորել
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են, և բացատրել, թե ինչու են այդ ճշմարտությունները կարևոր
մեզ համար։

Դասի վերջում կարող եք ուսանողներին հրավիրել դասարանի հետ
կիսվել Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու մասին իրենց վկայություններով։
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ԴԱՍ 8

Մատթեոս 4
Նախաբան
Իր մկրտությունից հետո Հիսուսը 40 օր անցկացրեց
անապատում՝ ծոմ պահելով և Երկնային Հոր հետ
հաղորդակցվելով։ Դրանից հետո նա գայթակղվեց դևի
կողմից։ Սուրբ գրությունների օգնությամբ Հիսուսը

դիմադրեց յուրաքանչյուր գայթակղության։ Փրկիչը գնաց
Գալիլեա, որտեղ Նա կանչեց Պետրոսին և ուրիշներին
հետևելու Իրեն և առաջ գնաց՝ ուսուցանելով, քարոզելով
և բժշկելով։

Ուսուցման առաջարկներ

Որոշեք տեմպը

Խուսափեք դասի առաջին կեսի վրա շատ ժամանակ ծախսելու և դասի վերջում շտապելու
սխալից։ Պատրաստվելիս հաշվարկեք, թե դասավանդման ձեր մեթոդի միջոցով որքան
կտևի դասի յուրաքանչյուր բաժինը։ Քանի որ, գրեթե, միշտ ավելի շատ նյութ է մնում
ուսուցանելու համար, քան դրա համար հատկացված ժամանակն է, որոշեք, թե սուրբ
գրությունների ո՞ր հատվածներն եք կարևորելու, իսկ որոնք՝ ամփոփելու։

Մատթեոս 4․1-11
Հիսուսը դիմադրում է դևի գայթակղություններին

Ուսանողներից մեկին խնդրեք կամավոր առաջ գալ։ Կոչ արեք
ուսանողին 30 վայրկյան առանց մի կողմ նայելու կենտրոնանալ սենյակի
որևէ առարկայի վրա։ Երբ ուսանողը սկսի նայել, փորձեք նրա
ուշադրությունը շեղել։ Օրինակ, դուք կարող եք ցույց տալ վառ գունեղ
իրեր, ուժեղ ձայն հանել կամ կերակուր առաջարկել ուսանողին։ 30
վայրկյան անց հարցրեք ուսանողին․

• Ինչպե՞ս էր։ Ինչո՞ւ կարողացար կամ չկարողացար պահպանել քո
ուշադրությունը։

• Այդ 30 վայրկյանների ընթացքում ինչի՞ մասին էիր մտածում։

Հարցրեք դասարանին.

• Ինչպե՞ս է այս փորձը նման Երկնային Հոր պատվիրանների վրա
կենտրոնացած մնալու և հնազանդվելու մեր ջանքերին։ Այս
ուսանողին շեղող հանգամանքներն ինչի՞ն կարելի է նմանեցնել։ (Մեզ
մեղքի մեջ քաշելու ջանքերին։)

• Ինչո՞ւ է սատանան գայթակղում մեզ մեղք գործել։ (Տես 2 Նեփի
2․17–18, 27։)

Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչ եղանակներով է սատանան գայթակղում
մեզ մեղք գործել։ Հրավիրեք նրանց Մատթեոսի 4 գլուխն
ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել այն սկզբունքին, որի
օգնությամբ նրանք կարող են դիմակայել գայթակղությանը, եթե
կիրառեն այն։
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Բացատրեք, որ Իր մկրտությունից հետո Փրկիչը մի փորձառություն
ունեցավ, որը նրան նախապատրաստեց Իր երկրային ծառայությանը։
Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
4.1-8 հատվածները՝ այդ երկու հատվածների համար օգտվելով Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանության տողատակի ծանոթագրությունների
ճշգրտումներից։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ պատահեց Հիսուսի հետ անապատում։
(Կարող եք բացատրել, որ այս ենթատեքստում տարվեցավ բառը
նշանակում է «մեկի հետ լինել» կամ հոգևոր սերտ շփում ունենալ։)

• Ինչպե՞ս կարող էր ծոմ պահելն ու Երկնային Հոր հետ շփումը օգնել
Հիսուսին Իր երկրային ծառայությանը նախապատրաստվելիս։

• Այն ժամանակից հետո, երբ Հիսուսը ծոմ պահեց և շփվեց Իր Հոր հետ,
ի՞նչ փորձեց անել սատանան։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգին տվեք
հետևյալ աղյուսակի մեկական օրինակ, կամ հանձնարարեք

նրանց արտագրել այն իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում․

Մատթեոս 4․1-11

Սատանան ինչո՞վ
գայթակղեց Հիսուսին։

Ինչպե՞ս Հիսուսը պատասխանեց
գայթակղությանը։

Մատթեոս

4․3-4

Մատթեոս

4․5-7

Մատթեոս

4․8-11

Հանձնարարեք ուսանողներին կարդալ նախատեսված հատվածները
զույգերով և լրացնել աղյուսակը։ Նախքան այս վարժությունը սկսելը,
բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն ուղղում է Մատթեոսի
4․5, 8 հատվածների այն հայտարարությունները, որ Հոգին, այլ ոչ թե
սատանան է Փրկչին տանում տարբեր վայրեր, ինչպես նկարագրված է
այս հատվածներում (տես նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս
4․5 [Ղուկասի 4․5 հատվածի տողատակի գրառում ա], Ղուկաս 4․9
[Ղուկասի 4․9 հատվածի տողատակի գրառում ա])։

Այն բանից հետո, երբ ուսանողներն ավարտեն աղյուսակը, որոշ զույգերի
հրավիրեք կիսվել իրենց լրացրած աղյուսակով։ Կարող եք հետևյալ
հարցերը հղել․
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• Ի՞նչ էր ցանկանում վիճարկել սատանան, երբ նա ծոմ պահող Հիսուսին
գայթակղեց քարը հացի վերածել։ (Նա փորձեց վիճարկել ֆիզիկական
հակումները բավարարելու ցանկությունը։)

• Ինչո՞ւ էր կեղծ սատանայի առաջարկն այն մասին, որ նա աշխարհի
թագավորությունները կտար Հիսուսին։ (Սատանան այնպիսի
պարգևատրում էր խոստանում, որն իրենը չէր և որը չէր կարող տալ։)

• Ի՞նչ այլ բան կա այս պատմության մեջ, որը ցույց է տալիս մեզ մեղքի
մեջ քաշելու սատանայի ռազմավարությունը։ (Սատանան թիրախ է
դարձնում մեր ամենաթույլ տեղերը և պարբերաբար գայթակղում մեզ։)

Նշեք, որ, ի վերջո, Հիսուսը կբավարարեր Իր քաղցը և նույնիսկ երկրային
նյութը կվերածեր սննդի (տես Հովհաննես 2․1–11)։ Նա նաև աստվածային
հաստատում և օգնություն կստանա Իր ծառայության ժամանակ (տես
Մատթեոս 17․1–5, Ղուկաս 22․41–44), և մի օր կղեկավարի աշխարհը
(Զաքարիա 14․9, Հայտնություն 11․15)։ Սակայն, եթե Հիսուսն այդ ցանկալի
բաները ստանար սատանայից գայթակղվելու արդյունքում, փոխարենը՝
ճիշտ ժամանակին և ճիշտ եղանակով այն ստանալու, ապա դա կլիներ
Փրկչի իշխանության եսասիրական չարաշահում։ Հիսուսը՝ որպես Աստծո
Որդի, Իր աստվածային ինքնությունը կհաստատի այնպես, որը
համահունչ է Երկնային Հոր կամքին, այլ ոչ թե սատանայի կոչերին։ (Sես
Jeffrey R. Holland, “The Inconvenient Messiah,” Ensign, Feb. 1984, 68–73։)

• Ի՞նչ նմանություն կար յուրաքանչյուր գայթակղության դեմ Փրկչի
պատասխանների մեջ։ (Հիսուսը սատանայի յուրաքանչյուր
գայթակղության դեմ պատասխանեց սուրբ գրությունների
մեջբերումներով։)

Հրավիրեք ուսանողներին զույգերով աշխատել և գրել մի սկզբունք, որը
մենք կարող ենք սովորել դևի գայթակղություններին դիմակայելու Փրկչի
օրինակից։ Մի քանի ուսանողների խնդրեք այդ սկզբունքները գրել
գրատախտակին։ Երբ ուսանողները կիսվեն իրենց բացահայտած
սկզբունքներով, մատնանշեք հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք հիշում ու
կիրառում ենք սուրբ գրություններում ուսուցանվող ճշմարտությունները,
մենք կարող ենք դիմակայել դևի գայթակղություններին։ Եթե այդ
ճշմարտությունը հստակորեն չի ներկայացվել ուսանողների
սկզբունքներում, ապա ավելացրեք այն գրատախտակին գրված
նախադասություններին։

Նշեք, որ Փրկիչը ոչ միայն հիշեց այն սուրբ գրությունները, որոնք
պարզաբանում էին յուրաքանչյուր գայթակղության դեմ առկա
գործողության ճիշտ ընթացքը, այլ նաև կիրառեց այդ սուրբ
գրություններում ուսուցանվող ճշմարտությունները։

• Հաշվի առնելով սուրբ գրություններում ուսուցանվող
ճշմարտությունները հիշելու և կիրառելու սկզբունքի զորությունը, ինչո՞ւ
է կարևոր պարբերաբար ուսումնասիրել սուրբ գրությունները։

Ուսանողների յուրաքանչյուր զույգի տվեք մեկական թուղթ և
հանձնարարեք նրանց երեք սյունակ գծել դրա վրա։ Հանձնարարեք
նրանց առաջին սյունակում գրել երեք մեղքեր, որոնք իրենց տարիքի
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երիտասարդները կարող են գայթակղվելով կատարել։ Խնդրեք նրանց
երկրորդ սյունակում գրել այն եղանակները, որոնցով սատանան
փորձում է գայթակղել մեկին, որ նա կատարի առաջին սյունակում գրված
յուրաքանչյուր մեղքը։ Ցուցում տվեք, որ ուսանողները մյուս զույգերի հետ
փոխանակեն իրենց թղթերը։ Ապա հանձնարարեք նրանց գտնել սուրբ
գրության մեկ բնորոշ հատված, որն ուսուցանում է այն
ճշմարտությունները, որոնք ինչ-որ մեկը կարող է հիշել և կիրառել, երբ
գայթակղվում է կատարել իրենց ստացած թղթի վրա գրված մեղքերից
որևէ մեկը։ (Դուք կարող եք հրավիրել ուսանողներին բացել սուրբ
գրությունների կարևոր հատվածները, ինչպես օրինակ՝ Ծննդոց 39․9,
Հովհաննես 14․15, կամ Վարդապետություն և Ուխտեր 10․5։)
Հանձնարարեք ուսանողներին սուրբ գրությունների հղումները գրել
երրորդ սյունակում։

Մի քանի րոպե անց յուրաքանչյուր խմբից մեկական ուսանողի
հրավիրեք կիսվել սուրբ գրության մեկ հղումով, որը
համապատասխանում է իրենց թղթի վրա գրված գայթակղություններից
որևէ մեկին։ Հարցրեք նրանց, թե ինչպես կարող է այդ սուրբ գրության
հատվածն օգնել մեզ, երբ մենք ենթարկվում ենք այդ գայթակղությանը։

• Ե՞րբ եք ամրապնդվել և ունակ եղել դիմակայելու գայթակղությանը՝
սուրբ գրություններում ուսուցանվող ճշմարտությունները հիշելու և
կիրառելու շնորհիվ։ (Հիշեցրեք ուսանողներին, որ նրանք չպետք է
կիսվեն այն փորձառություններով, որոնք շատ անձնական են կամ
գաղտնի:)

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրի առնել որևէ
սուրբ գրության հղում, որը նրանք կհիշեն և կկիրառեն հաջորդ անգամ,
երբ գայթակղվեն մեղք գործել։ Խրախուսեք նրանց անգիր սովորել իրենց
ընտրած սուրբ գրության հատվածը։

Մատթեոս 4.12-17
Հիսուսը բնակվում է Գալիլեայում

Ամփոփեք Մատթեոսի 4․12–15 հատվածները և բացատրեք, որ
անապատում իր ունեցած փորձառությունից հետո Հիսուսը գնաց
Գալիլեա և բնակվեց Կափառնայում։ Մատթեոսը նկատեց, որ
Գալիլեայում Փրկչի ծառայությունը Եսայիայի կողմից արված
մարգարեության իրագործումն էր (տես Եսայիա 9․1–2)։ Հրավիրեք
ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոսի 4.21 հատվածը։ Կարող եք
առաջարկել, որ նրանք նշեն, թե ըստ Եսայիայի մարգարեության ինչ
կպատահի։ Նշեք, որ այս մարգարեությունից մենք սովորում ենք, որ
Հիսուս Քրիստոսը լույս է սփռում այն մարդկանց կյանքում, ովքեր
խավարի մեջ են։ Խրախուսեք ուսանողներին փնտրել, թե ինչպես Փրկիչն
իրականացրեց դա Իր ծառայության շնորհիվ։

Ամփոփեք Մատթեոսի 4․17 հատվածը և բացատրեք, որ Փրկիչը սկսեց
ապաշխարություն քարոզել` որպես մարդկանց մեջ երկնքի արքայության
հաստատման նախապատրաստություն։
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Մատթեոս 4.18-22
Հիսուսը Պետրոսին և մյուսներին կանչում է հետևել Իրեն։

Ցույց տվեք այն նկարը, որը կոչվում
է՝ Ձկնորսներին կանչելը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 37, տես նաև LDS.org)։ Նշեք, որ
նավակի սկզբնամասում գտնվող
մարդիկ Պետրոսն ու նրա եղբայր
Անդրեասն էին։

• Ի՞նչ են նրանք անում
ուռկանի հետ։

Բացատրեք, որ չնայած նրան, որ
մյուսները Պետրոսին և Անդրեասին հավանաբար ընդունում էին որպես
սովորական ձկնորսների, Հիսուս Քրիստոսը տեսավ նրանց մեծ ներուժը
և գիտեր, թե ովքեր կարող էին դառնալ։

• Ի՞նչ առումով ենք մենք նման Պետրոսին և Անդրեասին։

Երբ ուսանողները շարունակեն ուսումնասիրել Մատթեոսի Դ գլուխը,
հրավիրեք նրանց փնտրել, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի դառնանք այն
մարդիկ, որոնց Տերը ցանկանում է տեսնել։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 4.18-22 հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով որոշ ձկնորսների հետ ունեցած Փրկչի
շփումներին։

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը Պետրոսին, Անդրեասին, Հակոբոսին և
Հովհաննեսին։ Ո՞վ է «մարդկանց [ձկնորսը]» (հատված 19):

• Ի՞նչ պետք է այդ մարդիկ զոհաբերեին, որպեսզի հետևեին Փրկչին և
աջակցեին Նրա գործին։ Ինչո՞ւ կարող էր դա դժվար լինել
նրանց համար։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես նրանք կարձագանքեին,
եթե այդ մարդկանց տեղը լինեին։

• Ի՞նչ նկատեցիք այդ մարդկանց պատասխանի մեջ։ Փրկչի հրավերին
հետևելու նրանց անհապաղ պատասխանն ի՞նչ էր ասում նրանց
բնավորության մասին։

• Արդյո՞ք այդ մարդիկ ավելի շատ բարիք կանեին իրենց կյանքում
որպես ձկնորսներ, թե՞ որպես «մարդկանց ձկնորսներ»։ Ինչո՞ւ:

• Ինչպես նկարագրված է այս պատմության մեջ, ի՞նչ կպատահի, եթե
մենք անհապաղ պատասխանենք Իրեն հետևելու Փրկչի հրավերին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք
անհապաղ պատասխանենք Իրեն հետևելու Փրկչի հրավերին, Նա
կարող է մեր կյանքն ավելի լիարժեք դարձնել, քան ինքներս կարող
ենք դա անել։)
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Մի ուսանողի խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Էզրա Թավտ
Բենսոնի հետևյալ խոսքերը. Դասարանին հրավիրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես կարող է Տերն ավելի լիարժեք դարձնել մեր կյանքը՝
Նրան հետևելու դեպքում։

«Այն տղամարդիկ ու կանայք, ովքեր իրենց կյանքը նվիրում են Աստծուն,
կբացահայտեն, որ Նա շատ ավելի լիարժեք կարող է դարձնել իրենց
կյանքը, քան նրանք կարող են դա անել։ Նա կմեծացնի նրանց
ուրախությունը, կընդլայնի նրանց մտահորիզոնը, կաշխուժացնի միտքը,
կամրապնդի մկանները, կվեհացնի հոգիները, կբազմապատկի նրանց
օրհնությունները, կավելացնի նրանց հնարավորությունները, կսփոփի

նրանց հոգիները, կբարձրացնի ընկերներին և կսփռի խաղաղություն։ Ով որ իր կյանքը
կորցնի Աստծո ծառայության մեջ, կգտնի հավերժական կյանք» (“Jesus Christ—Gifts and
Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 4)։

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեզ ծանոթ որևէ մեկն ունեցել նմանատիպ
օրհնություններ, երբ թողել եք աշխարհիկ մտահոգությունները
հետևում, որպեսզի հետևեք Փրկչին։

• Մտածելով Փրկչին հետևելու արդյունքում ստացված օրհնությունների
շուրջ, ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր անհապաղ պատասխանել Իրեն
հետևելու Փրկչի հրավերին։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել հետևյալ հարցի
պատասխանը․

• Ինչպե՞ս կարող եք ավելի լավ արձագանքել Իրեն հետևելու Փրկչի
հրավերին։

Խրախուսեք նրանց կիրառել իրենց գրածը։

Մատթեոս 4. 23-25
Հիսուսը շրջում էր Գալիլեայում՝ ուսուցանելով, քարոզելով և բժշկելով։
Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Մատթեոսի 4․23-25
հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով Փրկչի գործողություններին։
Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն այն, ինչ գտնում են։
Բացատրեք, որ Փրկչի ուսուցանելու, քարոզելու և բժշկելու որոշակի
դրվագներ կուսումնասիրվեն Ավետարանների ուսումնասիրման
ընթացքում։

Ավարտեք՝ բերելով ձեր վկայությունը դասի ընթացքում ուսանողների
բացահայտած ճշմարտությունների վերաբերյալ։
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ԴԱՍ 9

Մատթեոս 5․1-16
Նախաբան
Մատթեոսի 5–7 գլուխներն այն քարոզի

արձանագրություններն են, որոնք Փրկիչը տվեց Իր
ծառայության սկզբում։ Այն հայտնի դարձավ «Լեռան
Քարոզը» անունով։ Մատթեոսի 5․1-16 հատվածներում

գրված են Փրկչի ուսմունքներն այն սկզբունքների
վերաբերյալ, որոնք երջանկություն են բերում։ Փրկիչն Իր
աշակերտներին նաև պատվիրել է արդար օրինակ լինել։

Ուսուցման առաջարկներ

Ավետարանն ուսուցանելու և ուսանելու հիմունքները
Սեմինարիայում սուրբ գրության վրա հիմնված յուրաքանչյուր դաս կենտրոնանում է սուրբ
գրության մասի վրա, և ոչ թե որոշակի գաղափարի, թեմայի, վարդապետության կամ
սկզբունքի վրա: Եթե ուսուցիչներն ու ուսանողները հերթականությամբ ուսումնասիրեն
սուրբ գրությունների այդ մասերը, նրանք կկարողանան կիրառել Ավետարանն
ուսուցանելու և ուսանելու բազմաթիվ հիմունքներ, ինչպիսիք են՝ հասկանալ ենթատեքստը
և բովանդակությունը, բացահայտել, հասկանալ և զգալ ավետարանի
վարդապետությունների և սկզբունքների ճշմարտությունն ու կարևորությունը և կիրառել
վարդապետություններն ու սկզբունքները։

Մատթեոս 5․1-12
Փրկիչը «Լեռան Քարոզը» սկսեց «Երանի» բառով։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ հարցերը. Դուք երջանի՞կ եք։ Ինչո՞ւ այո,
կամ ինչո՞ւ ոչ:

Հանձնարարեք ուսանողներին խորհել (կամ իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային նոթատետրերում
գրի առնել), թե ինչպես կպատասխանեին այդ հարցերին։ (Կարող եք
տեղեկացնել ուսանողներին, որ նրանք դասարանի հետ չեն կիսվի իրենց
պատասխաններով:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.

«Այնքան հաճախ ենք բռնվում այն պատրանքներով, որ կա ինչ-որ բան մեր
հասանելությունից վեր, որը մեզ երջանկություն կբերեր՝ ավելի լավ
ընտանեկան իրավիճակ, ավելի լավ ֆինանսական իրավիճակ կամ որևէ
դժվարին փորձության ավարտ:

… Արտաքին հանգամանքներն իրականում նշանակություն չունեն կամ չեն
որոշում մեր երջանկությունը։

… Մենք ենք որոշում մեր երջանկությունը» («Ափսոսանքների և վճիռների մասին», Ensign
կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 23)։
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «Մենք ենք որոշում մեր
երջանկությունը» արտահայտությունը: Ինչո՞ւ է դա կարևոր իմանալ:

Բացատրեք, որ Փրկիչն իր ծառայությունը սկսեց Գալիլեա ծովի մոտ
գտնվող մի քարոզով։ Այդ քարոզը հաճախ կոչում են «Լեռան Քարոզ» և
այն գրված է Մատթեոսի 5–7 գլուխներում։ Այդ քարոզի մեջ Փրկիչը
բացատրում է, թե ինչ կարող ենք անել, որ իսկապես երջանիկ լինենք՝
անկախ մեր արտաքին գործոններից։

Խնդրեք ուսանողներին լուռ աչքի անցկացնել Մատթեոսի 5․3–11 այն
բառերը, որոնք կրկնվում են յուրաքանչյուր հատվածի սկզբում։ Հորդորեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 5․3
հատվածի ա տողատակի գրառումը, և հարցրեք դասարանին, թե ինչ է
նշանակում երանի բառը։

• Ի՞նչ է նշանակում երանի բառը:

Բացատրեք, որ քանի որ երանի բառը թարգմանվում է լատիներեն beatus
բառից, որը նշանակում է բախտավոր կամ երջանիկ, այդ պատճառով էլ
այդ հատվածները սովորաբար կոչվում են «Beatitudes»։

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք հետևյալ աղյուսակի մեկական
օրինակ։ Նշեք, որ Մատթեոսի 5-ում գտնվող «Երանի» բառով

սկսվող հատվածներից բացի աղյուսակում կան 3 Նեփի գրքից երկու
հղումներ։ Այդ հղումները հանդիսանում են այն քարոզի մասը, որը
Հիսուսը Քրիստոսը տվեց Նեփիացիների մեջ Իր ծառայության ժամանակ
և որը նման է «Լեռան Քարոզին»։ 3 Նեփի գրքի հղումները մեծ լույս են
սփռում Մատթեոսի Ե գլխում գտնվող համապատասխան
հատվածների վրա։

«Երանի» հատվածները

Մատթեոս
5.3,
3 Նեփի 12.3

Հոգով աղքատ նշանակում է լինել խոնարհ և «երախտագիտությամբ ճանաչել
[մեր] կախվածությունը Տիրոջից՝ հասկանալով, որ [մենք] անընդհատ Նրա
աջակցության կարիքն ունենք: Հեզություն նշանակում է գիտակցում, որ [մեր]
տաղանդները և ունակությունները պարգևներ են Աստծուց» (Հավատքին

հավատարիմ․ Ավետարանական վկայակոչում [2004], 108)։

Մատթեոս
5․4

Սգալ նշանակում է զգալ կամ արտահայտել վիշտ։ Անձը կարող է սգալ
մահկանացու կյանքի դժվարություններն ու փորձությունները, այդ թվում՝ սիրելի
մարդկանց մահը։ Նմանապես, անձը կարող է սգալ նաև մեղքի վշտից։

Մատթեոս
5.5

«Վեբստերի բառարանով «լինել հեզ» նշանակում է՝ «դրսևորել համբերություն և
համբերատարություն՝ առանց վրդովմունքի դիմակայել վիրավորանքըին»
[Webster’ s Third New International Dictionary (1976) ‘meek,’ 1403]։ Հեզությունը
թուլություն չէ։ Դա Քրիստոնեական քաջության կրծքանշանն է» (Ռոբերտ Դ․
Հեյլս «Քրիստոնեական քաջություն․ աշակերտ լինելու գինը» Ensign կամ

Լիահոնա, նոյ. 2008, 73)։

Մատթեոս
5.6,
3 Նեփի 12.6

«Սոված և ծարավ արդարության» արտահայտությունը վերաբերում է Աստծո
կամքն իմանալու և ըստ դրա գործելու անձի մեծ ցանկությանը։

ԴԱՍ  9
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Մատթեոս
5.7

«Ողորմածությունը կարեկից վերաբերմունքն է անձի հանդեպ, որը տրվում է
ավելի մեծ չափով, քան որքան նա արժանի է» (“Mercy,” Gospel Topics, lds.org/
topics)։ Մենք կարող ենք ստանալ Երկնային Հոր ողորմածությունը Հիսուս
Քրիստոսի Քավության շնորհիվ (տես Ալմա 33․11)։

Մատթեոս
5․8

«Սրտով մաքուրները նրանք են, ովքեր սիրում են Տիրոջը, ովքեր ձգտում են
հետևել Նրան և պահել Նրա պատվիրանները, ովքեր ձգտում են ապրել
առաքինի կյանքով և հավատարմորեն դիմանալ մինչև վերջ։ Սրտով մաքուրները
նրանք են, ովքեր վերահսկում են իրենց մտքերը և իրենց զերծ են պահում
անբարոյական երևակայություններից և արարքներից» (Sheldon F. Child, “Words
of Jesus: Chastity,” Ensign, Jan. 2003, 44)։

Մատթեոս
5.9

«[Խաղաղասիրությունը] մարդկանց ընդհանուր հիմք գտնելու հարցում օգնելու
պարգևն է, մինչ ուրիշները միայն տարաձայնություններ են տեսնում» (Հենրի Բ․
Այրինգ, «Սովորել քահանայությունում» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2011, 63)։

Մատթեոս
5․10–12

«Արդարության համար հալածված» լինելը նշանակում է հնազանդվել և
պաշտպանել Հիսուս Քրիստոսին և Նրա ուսմունքները, նույնիսկ, եթե դրա
համար մեզ ծաղրեն կամ վատ վարվեն մեզ հետ։

Ուսանողներին բաժանեք ութ խմբի և աղյուսակից յուրաքանչյուր խմբին
հանձնարարեք մեկական «Երանի» հատված (եթե ութ խումբ
կազմավորելու համար բավականաչափ ուսանողներ չունեք, կարող եք
խմբերին հանձնարարել մեկից ավելի «Երանի» հատվածներ)։
Ուսանողներին հանձնարարեք ցուցադրություններ պատրաստել իրենց
հանձնարարված հատվածների վերաբերյալ։ Իրենց ցուցադրության մեջ
նրանք պետք է ընդգրկեն հետևյալ վարժությունները (կարող եք այս
հրահանգները գրել գրատախտակին կամ օգտվելու համար ստեղծել
թերթիկների տեսքով։)

1. Խնդրել համադասարանցուն կարդալ այդ հատվածը կամ հատվածները
և գտնել այն խոստացված օրհնությունը, որը մենք կստանանք, եթե
ապրենք համաձայն այդ հատվածի։

2. Օգտվելով հատվածից և աղյուսակի տվյալներից բացատրել, թե մենք
ինչ պետք է անենք, որպեսզի ստանանք խոստացված օրհնությունը։

3. Լսել դասարանի առաջարկներն այն մասին, թե ինչ բնորոշ կերպով
կարող ենք ապրել համաձայն այդ հատվածի։

4. Բացատրել, թե ինչպես կարող ենք երջանիկ լինել՝ ապրելով համաձայն
այդ հատվածի։ Կարող եք նաև կիսվել մի փորձառությամբ, որը ցույց է
տալիս ձեր սովորեցրած ճշմարտությունը, ինչպես նաև այդ
ճշմարտության վերաբերյալ ձեր վկայությունը։

Բավարար ժամանակից հետո, յուրաքանչյուր խմբի հրավիրեք
դասարանին ներկայացնել իրենց հանձնարարված հատվածը։
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Ներկայացնելուց հետո ուսանողներին մատնացույց արեք, որ «Երանի»
հատվածներն ուսուցանում են Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշները և
ապրելով ըստ դրանց մենք կարող ենք ավելի նմանվել Նրան։

• Ելնելով Մատթեոսի 5 գլխից, ի՞նչ տեղի կունենա մեզ հետ, եթե մենք
զարգացնենք այս կամ Քրիստոսանման այլ հատկանիշներ։ (Թեև
ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, նրանք
պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Քրիստոսանման
հատկանիշներ զարգացնելով մենք կգտնենք շարունակական
երջանկություն։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին։)

Մտածեք այդ սկզբունքի վերաբերյալ ձեր վկայությամբ կիսվելու մասին։
Հիշեցրեք ուսանողներին դասի սկզբում իրենց երջանկությանը
վերաբերող հարցերը։ Հորդորեք ուսանողներին «Երանի» հատվածների
հատկանիշներից որևէ մեկն ընտրելով ձգտել ավելի մեծ երջանկության և
նպատակ դնել զարգացնելու այդ հատկանիշը։

Մատթեոս 5.13–16
Հիսուս Քրիստոսն Իր աշակերտներին պատվիրում է արդար օրինակ լինել

Հորդորեք ուսանողներին մտածել իրենց ծանոթ մեկի մասին, ինչպես
օրինակ՝ ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ, ով Երկնային Հորը
մոտենալով կարող է օրհնվել։ Երբ ուսանողները շարունակեն
ուսումնասիրել Մատթեոսի 5 գլուխը, հրավիրեք նրանց փնտրել այնպիսի
սկզբունքներ, որոնք կարող են առաջնորդել նրանց այդ մարդուն օգնելիս։

Ցույց տվեք աղի մի տուփ և մի փոքր քանակությամբ աղ լցրեք
ամանի մեջ։

• Ինչպե՞ս է աղն օգտակար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից
Երեց Կառլոս Ի․ Ասեյի հետևյալ խոսքերը. Հանձնարարեք դասարանին
ուշադրություն դարձնել աղի օգտագործման որոշ հատկությունների վրա․

«[Լավ աղը] … մաքուր, անարատ, չաղտոտված և օգտակար է։ Այդ
վիճակում աղը կպահպանի, համ կտա, կբուժի և այլ օգտակար
հատկություններ կունենա» (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of
Men,” Ensign, May 1980, 42)։

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Մատթեոսի 5․13
հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ում համեմատեց աղի հետ։

• Փրկիչն ո՞ւմ հետ համեմատեց աղը։ (Իր աշակերտների։)

• Ինչպե՞ս են Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները ներկայացնում լավ աղի
հատկանիշները։

• Ըստ 13-րդ հատվածի, ի՞նչ է պատահում, երբ աղը կորցնում է իր համը։
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Բացատրեք, որ համ բառը վերաբերում է ոչ միայն աղի համին, այլ նաև իր
եզակի հատկանիշներին, որոնք այն բժշկող և պահպանող նյութ են
դարձնում։

• Ի՞նչն է պատճառ հանդիսանում, որպեսզի աղը կորցնի իր համը։ (Աղը
կորցնում է իր համը, երբ այն խառնվում է այլ նյութերի հետ և
աղտոտվում։)

Այլ բան լցրեք ամանի մեջ, օրինակ՝ հող, և խառնեք դրանք իրար։

• Ի՞նչ է տեղի ունենում աղի օգտակարության հետ, երբ այն խառնվում է
այլ նյութերի հետ։

• Որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, ի՞նչը կարող է պատճառ
հանդիսանալ, որ մենք կորցնենք մեր համը, կամ Քրիստոսանման
հատկանիշները, որոնք հնարավորություն են տալիս օրհնություն
հանդիսանալ ուրիշների համար։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն
հետևյալ սկզբունքը․ Աղտոտվելով աշխարհի մեղքերով, մենք
կդադարենք օրհնություն հանդիսանալ ուրիշների համար։ Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին։)

• Ի՞նչ կարող ենք անել մեր համը պահպանելու կամ
վերականգնելու համար։

Ցույց տվեք մի մոմ (մի վառեք մոմը)։ Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 5.14-16 հատվածները։
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
Փրկիչն Իր աշակերտներին համեմատեց մոմի հետ։

Մատթեոսի 5․14-16 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն հիմնական վարդապետությունների իրենց հասկացողությունը և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Հղում արեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների բացատրության և այդ ընտրված
հատվածները սերտելու լրացուցիչ միջոցառումների ցանկի համար, տես այս ձեռնարկի
հավելվածը։

• Քրիստոսի աշակերտներին ի՞նչ պատվիրվեց անել իրենց լույսի հետ։

• Ի՞նչ է նշանակում թույլ տալ, որ ձեր լույսը լուսավորի: (Տես 3 Նեփի
18․24։)

• Մեր բարի գործերի շնորհիվ ի՞նչ կանեն ուրիշները։

Բացատրեք, որ ի թիվս այլ բաների՝ «փառաւորեն ձեր Հօրը որ երկնքումն
է» (16-րդ հատված) արտահայտությունը նշանակում է խոսքերի կամ
արարքների միջոցով գովք և պատիվ մատուցել Աստծուն։
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• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել 14-16 հատվածներից այն մասին, թե
ինչպե՞ս կարող է մեր արդար օրինակը ներգործություն ունենա
ուրիշների վրա։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Մեր արդար օրինակը կարող է խրախուսել ուրիշներին
մոտենալ Երկնային Հորը։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին։)

• Ե՞րբ է ինչ-որ մեկի արդար օրինակը օգնել ձեզ ավելի մոտենալ
Երկնային Հորը։

Հորդորեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
ավելի լավ օրինակ ծառայեն իրենց ընտանիքին և ընկերներին։

Վերանայեք այս դասի ընթացքում բացահայտված և գրատախտակին
գրված սկզբունքները։ Գրատախտակին գրեք Սկսել, Դադարեցնել և
Շարունակել բառերը։ Հրավիրեք ուսանողներին ի մի բերել իրենց կյանքը և
ընտրել մի բան, որը նրանք կարող են սկսել, մի բան, որը կարող են
դադարեցնել, և մի բան, որը կարող են շարունակել, որպեսզի կիրառեն
այդ սկզբունքներն իրենց կյանքում։

Սուրբ գրությունների սերտման հատված՝Մատթեոսի 5․14–16
Բացատրեք, որ տարվա ընթացքում ուսանողները կկենտրոնանան 25
սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վրա, այդ թվում՝
Մատթեոսի 5․14–16։ Այդ հատվածները կօգնեն նրանց հասկանալ և
մեկնաբանել ավետարանի հիմնական վարդապետությունները։ Սուրբ
գրությունների սերտման 25 հատվածները գրված են սեմինարիայի «Նոր
Կտակարանի» էջանշանի հակառակ կողմում։ Բացատրեք, որ սուրբ
գրությունների «սերտումն» իրենից ենթադրում է գտնել, հասկանալ,
կիրառել և հիշել դրանք։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հիշել այս հատվածը, հրավիրեք նրանց
մտքում մի քանի անգամ անգիր կրկնել դրանք, իսկ հետո բարձրաձայն
կրկնել համադասարանցիների համար։ Կարող եք նախատեսել, որ
հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ամեն դասից առաջ կամ դասի վերջում
բոլորը միասին անգիր արտասանեն այդ հատվածը։
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ԴԱՍ 10

Մատթեոս 5.17-48
Նախաբան
Երբ Փրկիչը շարունակեց Իր քարոզը Գալիլեայի լեռան
վրա, Նա բացատրեց, որ չի եկել քանդելու Մովսեսի
օրենքը, այլ՝ կատարելու այն։ Փրկիչն Իր աշակերտներին
նաև պատվիրաններ տվեց, որոնց նրանք պետք է

հետևեին, որպեսզի դառնային Երկնային Հոր նման
կատարյալ։

Ուսուցման առաջարկներ

Հասկանալ ենթատեքստը և բովանդակությունը

Ավետարանի ուսուցման և սովորելու սկզբունքներից մեկն այն է, որ պետք է հասկանալ
սուրբ գրությունների ենթատեքստն ու բովանդակությունը։ Ենթատեքստն իր մեջ ներառում
է այն իրավիճակները, որոնք շրջապատում, կամ՝ որոշակի սուրբ գրության հատվածի,
իրադարձության կամ պատմության, նախապատմությունն են տալիս։ Բովանդակությունն
իր մեջ ընդգրկում է՝ պատմությունը, մարդկանց, իրադարձությունները, քարոզները և
ոգեշնչված բացատրությունները, որոնցից բաղկացած է սուրբ գրության տեքստը։ Երբ դուք
օգնեք ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունների ենթատեքստն ու բովանդակությունը,
նրանք պատրաստ կլինեն հասկանալու ոգեշնչված հեղինակների հիմնարար ուղերձները։

Մատթեոս 5.17-48
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին դառնալ Երկնային Հոր
նման կատարյալ։

Մինչև դասը սկսելը գրեք հետևյալ հարցը գրատախտակին. Ձեր կարծիքով,
ո՞ր պատվիրանն է մարդկանց համար դժվար պահել։ Դասը սկսելուց հետո,
ուսանողներին խնդրեք պատասխանել այդ հարցին։ Նրանց
պատասխանները թվարկեք գրատախտակին:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
5.48 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով այն
պատվիրանը, որը դժվար է պահել։ Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին, որ նրանք նշեն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
Մատթեոսի 5․48, հատվածի տողատակի ծանոթագրություն ա։

• Ինչպիսի՞ զգացում է ձեզ մոտ առաջացնում կատարյալ լինելու
պատվիրանը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել կատարյալ։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 5․48,
տողատակի գրառում բ, հատվածը՝ փնտրելով կատարյալ բառի
նշանակությունը և խնդրեք նրանց կիսվել իրենց սովորածով։ Բացատրեք,
որ ամբողջովին կամ լիովին զարգացած դառնալու համար պետք է
նմանվել Երկնային Հորը։
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Երբ ուսանողները շարունակեն ուսումնասիրել Փրկչի Լեռան Քարոզը
Մատթեոսի 5 գլխում, հրավիրեք նրանց փնտրել այն սկզբունքը, որին
նրանք պետք է հետևեն, որպեսզի զարգանան և դառնան կատարյալ,
ինչպես մեր Հայրն է Երկնքում կատարյալ։

Ամփոփեք Մատթեոսի 5․17–20 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն
ուսուցանեց, որ Նա եկավ իրականացնելու Մովսեսի օրենքը, ոչ թե
քանդելու կամ կործանելու Մովսեսի օրենքի հավերժական
ճշմարտություններից որևէ մեկը։ Հիսուս Քրիստոսը վերականգնեց
ավետարանի լրիվությունը, որը կորել էր ամբարշտության և ուրացության
պատճառով, ուղղեց սխալ ուսմունքները և իրականացրեց Հին
Կտակարանի մարգարեների մարգարեությունները։ Ի վերջո, որպես
ավետարանի լրիվության Վերականգնման մի մաս, Մովսեսի օրենքի
որոշ կետեր այլևս չշարունակվեցին, ինչպես օրինակ՝ թլպատումը և
կենդանիների զոհաբերությունը։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 5․21–48 հատվածներն իրենց մեջ ընդգրկում
են հրեաների տարբեր օրենքների և ավանդությունների մասին Փրկչի
այն ուսմունքները, որոնք ստեղծվել կամ ավելացվել են Մովսեսի օրենքի
տակ։ Երբ Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց օրենքների ճշմարիտ իմաստը,
Նա ուսուցանեց արդարության ավելի բարձր ուղին։ Իր արքայության
անդամները պետք է ապրեն այդ բարձրագույն օրենքով։ Այդ բարձրագույն
օրենքները նախատեսված էին, որպեսզի օգնեին Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտներին չխախտել Աստծո պատվիրանները։

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին սովորել զայրույթի մասին
Փրկչի ուսմունքները, հրավիրեք նրանց մտածել այն պահի մասին, երբ
նրանք բարկացած են եղել ինչ-որ մեկի վրա։

• Որո՞նք են մեր զայրույթը չվերահսկելու վտանգները։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
5.21-22 հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էր ուսուցանում Մովսեսի օրենքը
բռնության և զայրույթի մասին, և ինչ լրացուցիչ ճշմարտություններ Տերն
ուսուցանեց բարկության մասին՝ որպես բարձրագույն օրենք։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչը բռնության և զայրույթի մասին։ (Բացատրեք,
որ Մորոս բառը 22-րդ հատվածում նշանակում է ապուշ, հիմար կամ
տգետ անձնավորություն։)

• Համաձայն այս հատվածների, ի՞նչ կպատահի, եթե մենք չսովորենք
վերահսկել մեր բարկությունը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության փոփոխությունը Մատթեոսի 5․22, տողատակի
գրառում բ։

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ «զուր տեղը» արտահայտությունը բաց է թողնվել
այս հատվածում։

• Ինչպե՞ս կարող ենք մեր բարկությունը վերահսկելով զարգանալ ու
դառնալ կատարյալ։
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Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Հետևաբար, եթե դու
գաս ինձ մոտ, կամ փափագես գալ ինձ մոտ …

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն ավելացնում է «եթե դու
գաս ինձ մոտ, կամ փափագես գալ ինձ մոտ» արտահայտությունը
հատված 23 սկզբում և այն կարդացվում է այսպես․ «Հետևաբար, եթե դու
գաս ինձ մոտ, կամ փափագես գալ ինձ մոտ, կամ եթէ սեղանի վերայ
մատուցանես քո ընծան, եւ այնտեղ յիշես, թէ քո եղբայրը քեզ դէմ մէկ բան
ունի» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս 5․25)։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
5.23-24 հատվածները՝ այդ թվում Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից
ավելացված արտահայտությունը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել
նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ Փրկչի ուսմունքի, ինչ պետք է
անենք ուրիշների հանդեպ մեր բարկության հետ, եթե մենք փափագենք
գալ դեպի Նա։

• Ի՞նչ է նշանակում «Թո՛ղ այնտեղ քո ընծան սեղանի առաջին. Եւ գնա
առաջ» արտահայտությունը: (Նախքան Տիրոջը զոհաբերություններ
մատուցելը, մարդիկ առաջին հերթին պետք է վերականգնեն
ուրիշների հետ իրենց հարաբերությունները։)

• Համաձայն հատված 24-ի, ի՞նչ կարող ենք մենք անել, եթե մենք
փափագում ենք գալ դեպի Քրիստոսը։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Եթե մենք փափագում ենք
գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը, մենք առաջին հերթին պետք է մեր
բաժինն անենք ու հաշտվենք ուրիշների հետ։)

• Ի՞նչ է նշանակում հաշտվել մեկի հետ։ (Հարաբերություններում հարթել
վեճերը և վերականգնել ներդաշնակությունը։ Դա իր մեջ ներառում է
այն մարդկանց, ովքեր անբարյացակամ վերաբերմունք են տածում
մեր հանդեպ և այն մարդկանց, ում հանդեպ մենք ունենք
անբարյացակամ վերաբերմունք։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մենք պետք է մեր վեճերը հարթենք ուրիշների
հետ, որպեսզի գանք դեպի Քրիստոսը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
5.25-26 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց Փրկիչը, որ մենք պետք է անենք,
որպեսզի հաշտվենք ուրիշների հետ։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «Քո ոսոխի հետ շուտով
միաբանուիր» արտահայտությունը: (Եթե ուսանողները օգնության
կարիք ունենան, հրավիրեք նրանց կարդալ Մատթեոսի 5․25,
տողատակի գրառում ա։)

• Ինչպե՞ս կարող է մեկի հանդեպ բարի մտքեր ունենալն օգնել մեզ
հարթելու վեճը կամ վերականգնելու խաթարված
հարաբերությունները նրա հետ։
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Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն մասին, երբ նրանք հարթել են
վեճը մեկ այլ մարդու հետ և որի արդյունքում նրանք ավելի են մոտեցել
Տիրոջը։ Կարող եք հրավիրել մեկ կամ երկու ուսանողների կիսվել իրենց
փորձառություններով, եթե դրանք չափազանց անձնական չեն։ Հորդորեք
ուսանողներին հարթելու իրենց վեճերն այլ մարդկանց հետ, որպեսզի
նրանք աճեն և դառնան մեր Երկնային Հոր նման կատարյալ։

Ցույց տվեք ուսանողներին մի
մոլախոտ (կամ մոլախոտի նկար)։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե
մոլախոտերը չհանվեն
պարտեզից։

• Ինչպե՞ս կարող են
մոլախոտերը նման լինել
մեղքերին։

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 5.27-28 հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել այն մեղքին, որի համար Փրկիչը մեզ
զգուշացրեց և այն բարձրագույն օրենքին, որը նա ակնկալում էր, որ Իր
աշակերտները պետք է ապրեն։

• Ի՞նչ սովորեցրեց Փրկիչն այն մարդկանց մասին, ովքեր հեշտասեր
մտքեր կամ ցանկություններ ունեն։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ պարզորոշ
արտահայտվում է այն միտքը, որ եթե մենք հեշտասեր մտքեր կամ
ցանկություններ ենք ունենում, դա նման է մեր սրտերում շնություն
անելուն։)

Բացատրեք, որ չնայած նրան, որ մենք չենք կարող կանխել անմաքուր
մտքերի մուտքը մեր բանականություն, բայց մենք կարող ենք կանխել, որ
դրանք չմնան այնտեղ։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
5.29-30 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և
փնտրել, թե Փրկիչն ի՞նչ սովորեցրեց անմաքուր մտքերը
հեռացնելու մասին:

• Ըստ Փրկչի, ի՞նչ պետք է մենք անենք, որպեսզի հեռացնենք
անմաքուր մտքերը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում հանել մեկի աչքը կամ կտրել մեկի
ձեռքը այս հատվածներում։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
5․30, տողատակի գրառում բ, հատվածը։ Դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք նրա վրա, թե ինչպե՞ս է Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն
օգնում մեզ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հանել մեկի աչքը կամ կտրել
մեկի ձեռքը այս հատվածներում։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
սովորածով։
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• Ելնելով Մատթեոսի 5․29-30 հատվածներում Տիրոջ ասածներից, ի՞նչ
տեղի կունենա, եթե մենք չհեռացնենք մեղքը մեր կյանքից։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին․ Եթե մենք չհեռացնենք մեղքը մեր կյանքից, այն
հոգևոր առումով կկործանի մեզ։)

• Ի՞նչ կարող ենք անել մեղքերը մեր կյանքից հեռացնելու համար։

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի հեռացնենք մեղքերը մեր կյանքից և
հավաստիանանք, որ այլևս այդ մեղքերը չենք կատարի։

Հորդորեք ուսանողներին մտածել մի մեղքի մասին, որը նրանք
կցանկանային հեռացնել իրենց կյանքից, իսկ հետո նպատակ դնել՝ դրան
հասնելու համար ապաշխարել և փոխարինել այն արդար արարքներով։

Ամփոփեք Մատթեոսի 5․31-37 հատվածները և բացատրեք, որ Տերն
ուսուցանեց ամուսնալուծության, ամուսնության և երդում տալու մասին։

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ դպրոցում
համադասարանցիներից մեկը դաժան ու անբարյացակամ բաներ է ասում
իրենց մասին։ Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչպես նրանք
կարձագանքեին։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
5.38 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և փնտրել, թե
ինչպես էր Մովսեսի օրենքը պատժում մարդկանց իրենց մեղքերի կամ
վիրավորանքների համար։ Խնդրեք նրանց կիսվել իրենց սովորածով։
Բացատրեք, որ «Աչքի տեղ աչք, եւ ատամի տեղ ատամ»
արտահայտությունը ըստ Մովսեսի օրենքի նշանակում է, որ պատիժը
պետք է համապատասխանի վիրավորանքի լրջության աստիճանին։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հանձնարարեք զուգընկերներից
մեկին կարդալ Մատթեոսի 5․39-42 հատվածները, իսկ մյուսին՝
Մատթեոսի 5.43-47 հատվածները: Նրանց ուշադրությունը հրավիրեք
բարձրագույն օրենքին։ Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո,
խնդրեք ուսանողներին քննարկել հետևյալ հարցերն իրենց
զուգընկերների հետ (կարող եք այդ հարցերը գրել գրատախտակին կամ
թերթիկների տեսքով տրամադրել դրանք):

Համաձայն Փրկչի խոսքերի, ո՞րն է բարձրագույն օրենքը։

Ի՞նչ է բարձրագույն օրենքն ուսուցանում մեզ այն մասին, թե ինչպես մենք
պետք է պատասխանենք մեզ վիրավորողներին։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, հրավիրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց պատասխաններով:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին կրկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 5.45 հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի, եթե մենք սիրենք մեր
թշնամիներին և բարիք անենք նրանց, ովքեր ատում են մեզ։
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• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք սիրենք մեր թշնամիներին և բարիք անենք
նրանց, ովքեր ատում են մեզ։

• Իմանալով, որ մենք բոլորս էլ Աստծո հոգևոր զավակներն ենք, ձեր
կարծիքով, ի՞նչ նշանակում այս հատվածում լինել որդիքը մեր Հոր,
որը Երկնքումն է։ (Նշանակում է դառնալ Նրա նման և դառնալ Նրա
թագավորության ժառանգները։)

• Ինչպե՞ս Փրկիչն Իր կյանքի ընթացքում Իր թշնամիներին սիրելու և
ուրիշներին բարիք գործելու օրինակ հանդիսացավ։

Հրավիրեք ուսանողներին անդրադառնալ Մատթեոսի 5 գլխում իրենց
սովորած այն ճշմարտություններին, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի
դառնանք Երկնային Հոր նման կատարյալ։

• Որո՞նք են այն բաները, որ մենք պետք է անենք մեր Երկնային Հոր
նման կատարյալ դառնալու համար։ Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն
հետևյալ սկզբունքը․ Փրկչի ուսմունքներին և պատվիրաններին
հետևելով, մենք կարող ենք դառնալ կատարյալ, ինչպես մեր Հայրը,
որը Երկնքումն է։)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ միայն Հիսուս Քրիստոսի և Նրա շնորհի
միջոցով է, որ մենք կարող ենք կատարյալ դառնալ (տես Մորոնի 10․32)։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ կատարելագործվելու
գործընթացը, հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռասսել Մ․ Նելսոնի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Մենք չպետք է շփոթվենք, եթե կատարելությանն ուղղված մեր անկեղծ
ջանքերն այժմ անմատչելի [դժվարին] և անվերջանալի են թվում։
Կատարելությունն ընթացքի մեջ է։ Այն լրիվ չափով կիրագործվի միայն
Հարությունից և միայն Տիրոջ միջոցով։ Այն սպասվում է բոլոր նրանց, ովքեր
սիրում և պահում են Նրա պատվիրանները» (“Perfection Pending,” Ensign,
Nov. 1995, 88)։

• Համաձայն Երեց Նելսոնի, ե՞րբ մենք կհասնենք կատարելության։

• Ինչպե՞ս կարող է այս հայտարարությունն օգնել մեկին, ով
կատարելությանն ուղղված իր ջանքերում ծանրաբեռնված կամ
հուսալքված է զգում։

Հորդորեք ուսանողներին շարունակ հնազանդվել Աստծո
պատվիրաններին, որպեսզի նրանք ի վերջո դառնան մեր Երկնային
Հոր նման։
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Մատթեոս 1–5 (Մաս 2)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մատթեոս 1–5 (մաս 2) դասերի ժամանակ ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանելու որպես ձեր
դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մատթեոս 1–2)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Փրկչի ծագումնաբանությունը, նրանք իմացան, որ Հիսուս Քրիստոսը

Երկնային Հոր և Մարիամի Աստվածային Որդին է։ Մոգերի օրինակից, ովքեր եկան նրան երկրպագելու,
ուսանողներն իմացան, որ եթե մենք անկեղծորեն ու ջանասիրաբար փնտրենք Փրկչին, մենք
կառաջնորդվենք դեպի Նա։ Կարդալով այն մասին, թե ինչպես Հովսեփը, ոգեշնչված, իր ընտանիքն

ապահովության համար տարավ Եգիպտոս, ուսանողները բացահայտեցին, որ եթե մենք զգայուն ենք Հոգու
հուշումներին, մենք կարող ենք հայտնություն և առաջնորդություն ստանալ։

Օր 2 (Մատթեոս 3)
Երբ ուսանողները կարդացին Հովհաննես Մկրտչի մասին և Հիսուս Քրիստոսի մկրտության մասին, նրանք

սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Մենք Տիրոջը ճշմարիտ ապաշխարություն ենք ցույց տալիս, երբ
փոխում ենք Նրա ուսմունքներին հետևելու մեր ցանկություններն ու գործողությունները։ Իշխանություն

ունեցողի կողմից ընկղմամբ մկրտությունը կարևոր է փրկության համար։ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին երեք
տարբեր և առանձին Էակներ են։

Օր 3 (Մատթեոս 4)
Երբ ուսանողները կարդացին դևի գայթակղությունների դեմ Փրկչի արձագանքի մասին, նրանք սովորեցին,
որ երբ հիշում ու կիրառում ենք սուրբ գրություններում ուսուցանվող ճշմարտությունները, մենք կարող ենք
դիմակայել դևի գայթակղություններին։ Նրանք նաև սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը լույս է սփռում այն

մարդկանց կյանքում, ովքեր խավարի մեջ են։ Երբ ուսանողները կարդացին Պետրոսի, Անդրեասի, Հակոբոսի

և Հովհաննեսի մասին, նրանք բացահայտեցին հետևյալ ճշմարտությունը․ Եթե մենք անհապաղ

պատասխանենք Իրեն հետևելու Փրկչի հրավերին, Նա կարող է մեր կյանքն ավելի լիարժեք դարձնել, քան

ինքներս կարող ենք դա անել։

Օր 4 (Մատթեոս 5)
Այս դասի ժամանակ ուսանողները կարդացին Լեռան վրա Փրկչի քարոզի մի մասը։ Այս քարոզից նրանք

սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Քրիստոսանման հատկանիշներ զարգացնելով մենք կգտնենք

շարունակական երջանկություն։ Աղտոտվելով աշխարհի մեղքերով, մենք կդադարենք օրհնություն
հանդիսանալ ուրիշների համար։ Մեր արդար օրինակը կարող է խրախուսել ուրիշներին մոտենալ Երկնային

Հորը։ Ուսանողները նաև սովորեցին այն բարձր օրենքի մասին, որը Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց Իր
աշակերտներին։
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Նախաբան
Այս դասը կարող է օգնել ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ պետք է
անենք, որպեսզի դառնանք կատարյալ, ինչպես մեր Հայրն է Երկնքում
կատարյալ։ Բացի դրանից, երբ ուսանողները վերանայեն Տիրոջ ավելի
բարձր օրենքները, նրանք կարող են միջոցներ ձեռնարկել ավելի լավ
հնազանդվելու Տիրոջ պատվիրաններին։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 5․17–48
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին դառնալ Երկնային Հոր
նման կատարյալ։

Մինչև դասը սկսելը գրեք հետևյալ հարցը գրատախտակին. Ձեր կարծիքով,
ո՞ր պատվիրանն է մարդկանց դժվար պահել։ Դասը սկսելով ուսանողներին
խնդրեք պատասխանել այդ հարցին։ Նրանց պատասխանները թվարկեք
գրատախտակին:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
5.48 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով այն
պատվիրանը, որը դժվար է պահել։ Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին, որ նրանք նշեն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության
Մատթեոսի 5․48, հատվածի տողատակի ծանոթագրություն ա։

• Ինչպիսի՞ զգացում է առաջացնում կատարյալ լինելու պատվիրանը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել կատարյալ։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 5․48,
տողատակի բ գրառումը՝ փնտրելով կատարյալ բառի նշանակությունը և
խնդրեք նրանց կիսվել իրենց սովորածով։ Բացատրեք, որ ամբողջովին
կամ լիովին զարգացած դառնալու համար պետք է նմանվել
Երկնային Հորը։

Երբ ուսանողները շարունակեն ուսումնասիրել Փրկչի Լեռան Քարոզը
Մատթեոսի 5 գլխում, հրավիրեք նրանց փնտրել այն սկզբունքը, որին
նրանք պետք է հետևեն, որպեսզի զարգանան և դառնան կատարյալ,
ինչպես մեր Հայրն է Երկնքում կատարյալ։

Ամփոփեք Մատթեոսի 5․17–20 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն
ուսուցանեց, որ Նա եկավ իրականացնելու Մովսեսի օրենքը, ոչ թե
քանդելու կամ կործանելու Մովսեսի օրենքի հավերժական
ճշմարտություններից որևէ մեկը։ Հիսուս Քրիստոսը վերականգնեց
ավետարանի լրիվությունը, որը կորել էր ամբարշտության և ուրացության
պատճառով, ուղղեց սխալ ուսմունքները և իրականացրեց Հին
Կտակարանի մարգարեների մարգարեությունները: Ի վերջո, որպես
ավետարանի լրիվության Վերականգնման մի մաս, Մովսեսի օրենքի
որոշ կետեր այլևս չշարունակվեցին, ինչպես օրինակ՝ թլպատումը և
կենդանիների զոհաբերությունը։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 5․21–48 հատվածներն իրենց մեջ ընդգրկում
են հրեաների տարբեր օրենքների և ավանդությունների մասին Փրկչի
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այն ուսմունքները, որոնք ստեղծվել կամ ավելացվել են Մովսեսի օրենքի
տակ։ Երբ Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց օրենքների ճշմարիտ իմաստը,
Նա ուսուցանեց արդարության ավելի բարձր ուղին։ Իր արքայության
անդամները պետք է ապրեն այդ բարձր օրենքով։ Այդ բարձր օրենքները
նախատեսված էին, որպեսզի օգնեին Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին
չխախտել Աստծո պատվիրանները։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին վերհիշել բարձր օրենքի մասին այն
բաները, որոնք նրանք սովորել են իրենց տնային ուսումնասիրության
դասի ժամանակ, կարող եք հետևյալ նախադասությունները գրել
գրատախտակին․ Մի՛սպանիր: Շնություն մի արա:

Խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե Հիսուս Քրիստոսն ի՞նչ
ուսուցանեց Իր աշակերտներին այս օրենքների մասին։ (Եթե
ուսանողները չեն կարողանում հիշել, հանձնարարեք նրանց բացել
Մատթեոս 5․21–26 և Մատթեոս 5․27–30, հատվածները։)

• Որո՞նք են մեր բարկությունը չվերահսկելու վտանգները։

• Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ վերահսկել մեր մտքերը:

Ամփոփեք Մատթեոսի 5․31-37 հատվածները և բացատրեք, որ Տերն
ուսուցանեց ամուսնալուծության, ամուսնության և երդում տալու մասին։

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ դպրոցում
համադասարանցիներից մեկը դաժան ու անբարյացակամ բաներ է ասում
նրանց մասին։ Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչպես նրանք
կարձագանքեին։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
5.38 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և փնտրել, թե
ինչպես էր Մովսեսի օրենքը մարդկանց պատժում իրենց մեղքերի կամ
վիրավորանքների համար։ Խնդրեք նրանց կիսվել իրենց մտքերով։
Բացատրեք, որ «Աչքի տեղ աչք, եւ ատամի տեղ ատամ»
արտահայտությունն ըստ Մովսեսի օրենքի նշանակում է, որ պատիժը
պետք է համապատասխանի վիրավորանքի լրջության աստիճանին։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հանձնարարեք զուգընկերներից
մեկին կարդալ Մատթեոսի 5․39-42 հատվածները, իսկ մյուս զուգընկերը
կարդա Մատթեոսի 5.43-47 հատվածները: Նրանց ուշադրությունը
հրավիրեք բարձր օրենքին։ Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո
խնդրեք ուսանողներին քննարկել հետևյալ հարցերն իրենց
զուգընկերների հետ (կարող եք այդ հարցերը գրել գրատախտակին կամ
թերթիկների տեսքով տրամադրել դրանք)․

Համաձայն Փրկչի խոսքերի, ո՞րն է ավելի բարձր օրենքը։

Ի՞նչ է բարձր օրենքն ուսուցանում մեզ այն մասին, թե ինչպես մենք պետք է
պատասխանենք մեզ վիրավորողներին։
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Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, հրավիրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց պատասխաններով:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
5.45 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի, եթե մենք սիրենք մեր
թշնամիներին և բարիք անենք նրանց, ովքեր ատում են մեզ։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք սիրենք մեր թշնամիներին և բարիք անենք
նրանց, ովքեր ատում են մեզ։

• Իմանալով, որ մենք բոլորս էլ Աստծո հոգևոր զավակներն ենք, ձեր
կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այս հատվածում՝ լինել որդիքը մեր Հոր,
որը Երկնքումն է։ (Նշանակում է դառնալ Նրա նման և դառնալ Նրա
թագավորության ժառանգները։)

• Ինչպե՞ս Փրկիչն Իր կյանքի ընթացքում Իր թշնամիներին սիրելու և
ուրիշներին բարիք գործելու օրինակ հանդիսացավ։

Հրավիրեք ուսանողներին անդրադառնալ Մատթեոսի 5 գլխում իրենց
սովորած ճշմարտություններին այն մասին, թե ինչ պետք է անենք,
որպեսզի դառնանք Երկնային Հոր նման կատարյալ։

• Որո՞նք են այն բաները, որ մենք պետք է անենք մեր Երկնային Հոր
նման կատարյալ դառնալու համար։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն
հետևյալ սկզբունքը․ Փրկչի ուսմունքներին և պատվիրաններին
հետևելով, մենք կարող ենք դառնալ կատարյալ, ինչպես մեր Հայրը,
որը Երկնքում է:)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ միայն Հիսուս Քրիստոսի և Նրա շնորհի
միջոցով է, որ մենք կարող ենք կատարյալ դառնալ (տես Մորոնի 10․32)։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ կատարելագործվելու
գործընթացը, հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռասսել Մ․ Նելսոնի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Մենք չպետք է շփոթվենք, եթե կատարելությանն ուղղված մեր անկեղծ
ջանքերն այժմ անմատչելի [դժվարին] և անվերջանալի են թվում։
Կատարելությունն ընթացքի մեջ է։ Այն լրիվ չափով կիրագործվի միայն
Հարությունից հետո և միայն Տիրոջ միջոցով։ Այն սպասվում է բոլոր նրանց,
ովքեր սիրում և պահում են Նրա պատվիրանները» (“Perfection Pending,”
Ensign, Nov. 1995, 88)։

• Համաձայն Երեց Նելսոնի, ե՞րբ մենք կհասնենք կատարելության։

• Ինչպե՞ս կարող է այս հայտարարությունն օգնել նրան, ով
կատարելությանն ուղղված իր ջանքերում ծանրաբեռնված կամ
հուսալքված է զգում։
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Հորդորեք ուսանողներին շարունակ հնազանդվել Աստծո
պատվիրաններին, որպեսզի նրանք ի վերջո դառնան մեր Երկնային
Հոր նման։

Հաջորդ Մաս (Մատթեոս 6․1–13․23)
Ուսանողներին հաջորդ մասին նախապատրաստելու համար, հրավիրեք
նրանց խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ․ Ո՞րն է Ոսկե Կանոնը։ Ի՞նչ է Տերն
ուսուցանել ուրիշներին դատելու մասին։ Ի՞նչ է պահում նրանց հետ,
ովքեր ծառայում են երկու տիրոջ։ Ի՞նչ պետք է մարդիկ անեին Փրկչի
կողմից բուժվելու համար։ Բացատրեք, որ հաջորդ մասում ուսանողները
հնարավորություն կունենան իմանալու այդ հարցերի պատասխանները և
կիմանան Փրկչի պատասխանատվությունը Իր Առաքյալների հանդեպ։
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ԴԱՍ 11

Մատթեոս 6
Նախաբան
Հիսուսը շարունակում է Լեռան Իր քարոզը Նա
ուսուցանեց, որ բարեպաշտության արդար գործերը
պետք է արվեն ճիշտ նկատառումներով, և ընդգծեց, որ

դրանք պետք է արվեն մեր Երկնային Հորը գոհացնելու
համար։ Նա նաև հրահանգեց Իր աշակերտներին
սկզբում կառուցել Աստծո արքայությունը։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 6․1-18
Փրկիչն ուսուցանում է Իր առաքյալներին արդար գործեր անել։

Փոքրիկ պարգևատրումներ բերեք դասարանի համար (օրինակ՝
կոնֆետներ)։ Երբ ուսանողները ներս մտնեն և դուք նկատեք նրանց բարի
գործ անելիս (ինչպես օրինակ՝ բացեն իրենց սուրբ գրությունները,
բարյացակամորեն ողջունեն մյուսներին կամ հոգևոր միտք
նախապատրաստեն), պարգևատրեք նրանց և դասարանին
ներկայացրեք նրանց բարի գործը։ Որոշ ուսանողներ կշարունակեն
վերարտադրել իրենց համադասարանցիների բարի գործերը, որպեսզի
իրենք նույնպես պարգևատրվեն։ Մինչև դասը սկսվելը շարունակեք
պարգևատրել ուսանողներին։

Դասը սկսելու համար հարցրեք ուսանողներին, թե ինչու նրանք
կատարեցին բարի գործեր, որի համար դուք նրանց պարգևատրեցիք։
Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Մատթեոսի 6-րդ գլխում, Փրկիչը
շարունակեց Լեռան Իր Քարոզը և ուսուցանեց արդար գործեր կատարելու
մարդկանց ունեցած տարբեր շարժառիթների մասին։ Երբ ուսանողներն
ուսումնասիրեն Մատթեոսի 6-րդ գլուխը, հրավիրեք նրանց ուշադրություն
դարձնել այն սկզբունքներին, որոնք կօգնեն նրանց իրականացնել արդար
գործեր՝ ճիշտ նկատառումներով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 6․1-2
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Փրկչի խոսքերի, որն է արդար գործեր
անելու սխալ շարժառիթը։ (Նշեք, որ ողորմությունը կրոնական
նվիրվածության արարք է, ինչպես օրինակ՝ աղքատներին օգնելը [տես
հատված 1, տողատակի գրառում բ]։)

• Համաձայն այս հատվածների, ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ
ողորմություն տալիս։

• Ինչպե՞ս էր Փրկիչը կոչում այդ մարդկանց։ (Կարող եք նշել, որ
«կեղծավորներ» բառը հունարենից թարգմանված բառ է և
վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր ձևացնում են [տես հատված 2,
տողատակի գրառում ա]։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «իրանց վարձքն առած են»
արտահայտությունը:
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 6․3-4
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչն Իր աշակերտներին
այն մասին, թե ինչպես նրանք պետք է կատարեն արդար գործեր։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր Տերը ցանկանում, որ Իր աշակերտները
ծառայության գործեր անեն «ծածուկ»։

• Ծածուկ կերպով արդար գործեր անելն ի՞նչ է ենթադրում այդ մարդու
շարժառիթի մասին։ (Նա ցանկանում է գոհացնել Երկնային Հորը և
ծառայել ուրիշներին, այլ ոչ թե ուշադրության արժանանան ուրիշների
կողմից։)

• Ի՞նչ է Փրկիչը խոստանում նրանց, ովքեր արդար գործեր են անում
ճիշտ նկատառումներով։

Օգնեք ուսանողներին բացահայտել վարդապետություններն ու
սկզբունքները։

Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու հիմնական պատճառներից մեկն ավետարանի
վարդապետություններն ու սկզբունքները սովորելն է։ Ավետարանի ուսուցման և ուսանելու
հիմունքներից է սուրբ գրություններում գտնվող վարդապետությունները և սկզբունքները
գտնելը։ Դրանց գտնելը պահանջում է խոհուն ջանքեր և փորձ: Երբ օգնում եք
ուսանողներին գտնել վարդապետություններն ու սկզբունքները, հավաստիացեք, որ նրանք
հստակորեն և պարզորոշ կերպով արտասանեն այդ ճշմարտությունները, որպեսզի
համոզվեք, որ նրանք հասկանում են դրանք։

• Ի՞նչ սկզբունք է Փրկիչն ուսուցանում բարեպաշտության գործեր
կատարելու վերաբերյալ։ (Օգնեք ուսանողներին բացահայտել
հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք բարեպաշտության գործեր ենք
կատարում Երկնային Հորը գոհացնելու, այլ ոչ թե ուրիշների կողմից
ուշադրության արժանանալու համար, ապա Նա հայտնապես
կպարգևատրի մեզ։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Երկնային Հայրը հայտնապես
կպարգևատրի մեզ։

Հանձնարարեք ուսանողներին աշխատել զույգերով: Յուրաքանչյուր
զույգից մեկական ուսանողի հանձնարարեք կարդալ Մատթեոսի 6․5-6
հատվածները, իսկ մյուս զուգընկերը կարդա Մատթեոսի 6․16–18
հատվածները: Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել այն
օրինակի վրա, որի օգնությամբ Փրկիչը ցույց տվեց Երկնային Հորը
գոհացնելու նպատակով արդար գործեր կատարելու սկզբունքը։
Հորդորեք նրանց իրար հետ կիսվել իրենց սովորածով։ Այնուհետև
հարցրեք դասարանին.

• Կրոնական ո՞ր սովորույթները Հիսուսն ընդգծեց այս երկու
հատվածներում, որոնք պետք է ծածուկ արվեն։

Համոզվեք, որ ուսանողները հասկանում են, որ հասարակական
աղոթքները սխալ չեն միայն նրա համար, որ դրանք ծածուկ չեն արվում։
Աղոթքը և կրոնական այլ սովորույթները կարող են կատարվել
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հասարակայնորեն, եթե դրանք կատարվել են անկեղծությամբ ու
նվիրումով։

• Համաձայն ձեր ուսումնասիրած հատվածների, ինչո՞ւ են
կեղծավորներն աղոթում և ծոմ պահում։

Կարող եք բացատրել, որ 16-րդ հատվածում «տրտում մի լինիք» և
«երեսները տխրեցնում են» արտահայտությունները վերաբերում էին այն
մարդկանց, ովքեր իրենց ծոմն արտաքնապես արտահայտում էին,
որպեսզի ուշադրություն գրավեն իրենց վրա։

Անդրադարձեք կրկին գրատախտակին գրված սկզբունքին: Հրավիրեք
ուսանողներին մտածել այն մասին, երբ նրանք բարեպաշտության գործեր
են կատարել, ինչպես օրինակ՝ աղոթել կամ ծոմ պահել, որպեսզի
գոհացնեն Երկնային Հորը։ Խնդրեք նրանց խորհել, թե ինչպես են նրանք
օրհնվել իրենց անկեղծ երկրպագության համար։ Կարող եք մի քանի
ուսանողների հորդորել կիսվել իրենց ստացած օրհնություններով, եթե
նրանք ցանկանում են անել դա։

Ամփոփեք Մատթեոսի 6․7–15 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչը
ցուցումներ և օրինակ է տվել ճիշտ աղոթելու համար։ Աղոթքի Նրա
օրինակը հայտնի է Տերունական աղոթք անվամբ։ Հրավիրեք
ուսանողներին համառոտ կերպով վերանայել այդ հատվածները և
ուշադրություն դարձնել, թե մենք ինչ կարող ենք սովորել աղոթքի մասին
Տիրոջ օրինակից։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց սովորածով։
(Որպես այս քննարկման մաս կարող եք բացատրել, որ ամեն անգամ
աղոթելիս «շատախոս» լինելու մասին Տիրոջ նախազգուշացումը չի
վերաբերում միայն նույն կամ նմանատիպ բառեր օգտագործելուն։ Տերը
նաև մեզ նախազգուշացնում է ընդդեմ այն աղոթքների, որոնք ասվում են
ինքնաբերաբար, մակերեսային կամ անբովանդակալից կերպով։ Մեր
աղոթքները պետք է ասվեն խոնարհաբար, սրտառուչ և հավատքով։)

Մատթեոս 6․19–24
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է բազմությանը գանձեր դիզել երկնքում։
Ցուցադրեք գանձերով լի արկղի մի
նկար։ Բացատրեք, որ գանձն այն
ամենն է, ինչը մենք մեծապես
արժեքավորում ենք։

• Ի՞նչն է ձեզ համար գանձ
հանդիսանում։

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 6.19-21 հատվածները։
Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է Փրկիչն ուսուցանում
գանձերի մասին։

• Փրկիչն ի՞նչ տեսակի գանձերի մասին ուսուցանեց Իր աշակերտներին,
որոնք նրանք պետք է փնտրեին։
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• Ըստ Փրկչի խոսքերի, ո՞րն էր երկրի վրա դիզած գանձերի և երկնքում
դիզած գանձերի միջև տարբերությունը։

Գրատախտակին գրեք հետևյալը.

Երկրի գանձեր Երկնքի գանձեր

Հրավիրեք ուսանողներին մոտենալ գրատախտակին և թվարկեն երկրի
վրայի և երկնքի գանձերի օրինակներ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 06․22-24
հատվածները, և խնդրեք դասարանի անդամներին գտնել, թե ինչ
ուսուցանեց Փրկիչը, որի օգնությամբ մենք կարող ենք գանձեր դիզել
երկնքում։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչը 22–23 հատվածներում, որոնք կարող են օգնել
մեզ գանձեր դիզել երկնքում։ (Նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության
մեջ 22-րդ հատվածն այսպես է կարդացվում․ Հհետևաբար, եթե քո
աչքը պարզ լինի՝ ուղղված Աստծո փառքին» [Մատթեոս 6․22,
տողատակի գրառում բ]։ Կարող եք հիշեցնել ուսանողներին, որ
Աստծո գործը և փառքն է՝ «իրականացնել մարդու անմահությունն ու
հավերժական կյանքը» [Մովսես 1․39]։)

• Ի՞նչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի մեր աչքը պարզ լինի ուղղված
Աստծո փառքին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց Փրկիչը 24-րդ հատվածի վերջում, որը
մեզ կարող է օգնել գանձեր դիզել երկնքում։ (Ուսանողները պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Մենք չենք կարող ծառայել և
Աստծուն և մամոնային: Բացատրեք, որ մամոնային բառը վերաբերում է
հարստություններին։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «ծառայել» մամոնային: (Մեր սրտերը
դնել աշխարհիկ բաների վրա, որոնք մեզ հեռու են տանում Աստծուց։)

Որպեսզի պարզաբանեք Մատթեոսի 6․24-ում ուսանողների
բացահայտած ճշմարտությունը, խմելու ձողերը ծայրերից իրար կապեք
ժապավենով։ Ցույց տվեք մի բաժակ, որը կիսով չափ լցված է ջրով և
ձողիկները դրեք այնպես, որ ձողերից մեկը ջրի մեջ մնա, իսկ մյուսը
բաժակից դուրս։ Հրավիրեք ուսանողներից մեկին խմել ջուրը ձողիկների
օգնությամբ։ (Համոզվեք, որ ուսանողը ձգտի միաժամանակ խմել երկու
ձողիկներից միասին, որպեսզի առարկայական դասը հասկացվի։) Ապա
հարցրեք ուսանողին.

• Ինչո՞ւ չէիր կարողանում արդյունավետ կերպով խմել ջուրը։

Հարցրեք դասարանին.

• Եթե ձողիկները ներկայացնում են մեզ, ապա ի՞նչ է ներկայացնում
ջուրը։ (Աստծուն ծառայելու մեր ջանքերը։)
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• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ չենք կարող միաժամանակ ծառայել Աստծուն և
մամոնային։ (Տես նաև Հակոբոս 1․8։)

• Ի՞նչ պետք է մենք անենք ձողիկները, որպեսզի կարողանանք խմել
ջուրը։ Ինչպե՞ս է սա վերաբերում Աստծուն ծառայելու մեր ջանքերին։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցի վերաբերյալ իրենց
պատասխանները. Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրի առնել
իրենց պատասխանները` իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում:

• Ձեր կյանքի օրինակից ի՞նչը կարող է հեռացնել ձեզ Աստծուն
ծառայելուց և երկնքում գանձեր դիզելուց, եթե դուք ձեր սիրտը դնեք
աշխարհիկ բաների վրա։

Մատթեոս 6․25–34
Փրկիչը հրահանգեց Իր աշակերտներին սկզբում փնտրել Աստծո
արքայությունը։

Ամփոփեք Մատթեոսի 6․25-34 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն
ուսուցանեց Իր աշակերտներին չափազանց չմտահոգվել իրենց
հիմնական կարիքները հոգ տանելու մասին։ Մատթեոսի 6․25–27
հատվածների Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն օգնում է մեզ հասկանալ,
որ Փրկիչը դա ասում էր մասնավորապես նրանց, ովքեր պետք է գնային
Իր ավետարանը քարոզելու։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
6.31-34 հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ ուշադրություն
դարձնելով Փրկչի այն ուսմունքին, թե սկզբում ինչ պետք է փնտրեն Իր
աշակերտներն իրենց կյանքում։ (Նշեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության
բառերը 33-րդ հատվածում, տողատակի գրառում ա։)

• Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչն Իր աշակերտներին այն մասին, թե սկզբում
ինչ փնտրեն իրենց կյանքում։

• Ի՞նչ խոստացավ Հիսուս Քրիստոսը նրանց, ովքեր փնտրում են
կառուցել Աստծո (Նրա Եկեղեցու) արքայությունը, այլ ոչ թե փնտրում
են ձեռք բերել աշխարհի բաները։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․ Եթե մենք սկզբում
փնտրում ենք կառուցեն Աստծո արքայությունը, ապա Նա մեզ կօրհնի
այն ամենով, ինչի կարիքն Իր կարծիքով մենք ունենք։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ սկզբունքը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Էզրա
Թավտ Բենսոնի հետևյալ միտքը․

«Մենք պետք է Աստծուն մյուս բոլոր բաներից առաջ դնենք մեր կյանքում։ …

Երբ դնում ենք Աստծուն առաջին տեղում, բոլոր մյուս բաներն ընկնում են
իրենց համապատասխան տեղը կամ հեռանում են մեր կյանքից: Տիրոջ
հանդեպ մեր սերը կկառավարի մեր գորովանքի պահանջը, մեր ժամանակի
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կարիքը, հետաքրքրությունները, որոնց մենք հետամուտ ենք և մեր
առաջնահերթությունների հերթականությունը:

Մենք պետք է Աստծուն բոլորից առաջ դնենք մեր կյանքում» (“The Great
Commandment—Love the Lord,” Ensign, May 1988, 4)։

• Ե՞րբ եք զգացել Երկնային Հոր օրհնությունները, երբ փորձել եք Նրան
դնել ձեր կյանքում առաջին տեղը։

Կարող եք կիսվել Երկնային Հորը ձեր կյանքում առաջին տեղը դնելու
արդյունքում ձեր ստացած օրհնություններով։

Հրավիրեք ուսանողներին կրկին անգամ մտածել, թե ինչպես կարող են
նրանք գայթակղվել և դնել իրենց սրտերն աշխարհիկ բաների վրա։
Հորդորեք նրանց նպատակ դնել հաղթահարելու այդ գայթակղությունը՝
իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրելով, թե ինչպես նրանք կփնտրեն
Երկնային Հորը դնել առաջին տեղում իրենց կյանքում։
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Լեռան Քարոզը, Կառլ Հեյնրիխ Բլոխ։ Օգտագործվել է
Ֆրիդրիխսդորֆի Ազգային Պատմության Թանգարանի
թույլտվությամբ, Հիլրոդ, Դանիա: Չբազմացնել։

ԴԱՍ 12

Մատթեոս 7
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է Լեռան Իր Քարոզը՝
ուսուցանելով Իր աշակերտներին արդարությամբ դատել։
Նա նաև ուսուցանեց անձնական հայտնության

ստացման և Երկնային Հոր կամքը կատարելու մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 7․1-5
Շարունակելով Լեռան Իր Քարոզը, Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր
աշակերտներին արդարությամբ դատել։

Նախքան դասի սկսվելը հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.
Արդյոք պե՞տք է, թե պետք չէ դատել ուրիշներին։ Դասը սկսելուց հետո
ուսանողներին հրավիրեք պատասխանել այդ հարցին։

Ցույց տվեք այն նկարը, որը կոչվում
է՝ Լեռան քարոզը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր․ 39, տես
նաև LDS.org)։ Բացատրեք, որ երբ
Հիսուսը շարունակեց Լեռան Իր
Քարոզը, Նա Իր աշակերտներին
ուսուցանեց դատելու մասին։

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 7․1 հատվածը։ Խնդրեք
դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչ Փրկիչն ուսուցանեց դատելու
մասին։ Նշեք, որ 1-ին հատվածը
հաճախ սխալ է հասկացվում և
ենթադրվում է, որ մենք երբեք
չպետք է դատենք։ Հանձնարարեք
մի ուսանողի կարդալ Մատթեոսի 7․1, տողատակի գրառում ա։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչը դատելու մասին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում արդարությամբ դատել:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 7․2
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի մեզ՝ ելնելով ուրիշներին
դատելու մեր վերաբերմունքից։ Հորդորեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք ուրիշներին արդարությամբ դատենք։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, օգնեք նրանց բացահայտել
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հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք արդարությամբ դատենք ուրիշներին,
Աստված նույն ողորմածությամբ ու արդարությամբ կհասնի մեզ։)

Հնարավորության դեպքում, հետևյալ հայտարարության
մեկական օրինակ Հավատքին հավատարիմ գրքույկի մեկական

օրինակ բաժանեք յուրաքանչյուր ուսանողի։ Խնդրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ այն: Դասարանի մի կեսին հրավիրեք հետևել
նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես մենք պետք է դատենք կամ
ինչպես չպետք է դատենք։ Խնդրեք դասարանի մյուս կեսին
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես մենք կարող ենք
արդարությամբ դատել:

«Երբեմն մարդիկ զգում են, որ սխալ է որևէ ձևով դատել ուրիշներին։ Չնայած ճիշտ է,
որ դուք չպետք է ուրիշներին դատապարտեք կամ անարդարացի մեղադրեք, ձեզ
անհրաժեշտ կլինի դատողություններ անել գաղափարների, իրավիճակների և
մարդկանց մասին ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ …

Դատելը ձեր ազատ կամքի կարևոր օգտագործման ձև է և պահանջում է մեծ
զգուշություն, հատկապես, երբ դատողություններ եք անում ուրիշ մարդկանց մասին։
Ձեր բոլոր դատողությունները պետք է առաջնորդվեն արդար չափանիշներով։ Հիշեք,
որ միայն Աստված, որը գիտի յուրաքանչյուր անհատի սիրտը, կարող է վերջնական
դատաստան անել անձանց (տես Հայտնություն 20․12, 3 Նեփի 27․14, ՎևՈւ 137․9)։ …

… Որքան կարող եք, դատողություններ արեք ավելի շուտ մարդկանց իրավիճակների
մասին, քան մարդկանց մասին։ Հնարավորության դեպքում ձեռնպահ մնացեք
դատողություններ անելուց, մինչև որ համապատասխան գիտելիք ունենաք
փաստերի մասին։ Միշտ զգայուն եղեք Սուրբ Հոգու հանդեպ, որը կարող է ուղղություն
տալ ձեզ որոշումներ ընդունելիս» (Հավատքին հավատարիմ․ Ավետարանական
վկայակոչում [2004], 49–50)։

• Ի՞նչ տեսակի դատողություններ պետք է անենք։

• Ինչպե՞ս կարող ենք արդարությամբ դատել։

Ցույց տվեք փայտյա տաշեղի մի կտոր և երկար ու հաստ մի փայտի
կտոր։ Բացատրեք, որ Իր աշակերտներին դատելու մասին
ուսուցանելիս, Նա փայտյա տաշեղի կտորն անվանեց շյուղ, իսկ երկար
փայտի կտորը՝ գերան։ Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոսի 7.3 հատվածը և դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք ուրիշներին դատելու Փրկչի ուսմունքներին։

• Փրկչի բերած այս համանմանության մեջ, ի՞նչ էին խորհրդանշում
շյուղն ու գերանը։

• Ինչպե՞ս կվերասահմանեիք հատված 3-ի Տիրոջ ուսմունքը։

Երկու ուսանողների հանձնարարեք գալ և կանգնել դասարանի առջև։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի գերանը պահել իր աչքերից վեր։ Երկրորդ
ուսանողին հարցրեք․
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• Կցանկանայի՞ր, որ գերանը բռնող քո դասընկերը հեռացներ փայտյա
տաշեղը քո աչքից։ Ինչո՞ւ ոչ:

Հարցրեք գերանը բռնող ուսանողին․

• Ի՞նչ պետք է անես, որպեսզի կարողանաս պարզորոշ տեսնել և
հեռացնել փայտյա տաշեղը քո դասընկերոջ աչքից։

Հրավիրեք գերանը բռնող ուսանողին կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ
հայտարարությունը.

«Գերանի ու շյուղի այդ գործը, կարծես թե, սերտորեն կապված է մեզ
պարզորոշ դիտելու անկարողության հետ: Չգիտեմ, որն է պատճառը, որ
ուրիշների հիվանդություններն ախտորոշելիս ու բուժում առաջարկելիս
մենք շատ ունակ ենք, մինչդեռ մեր հիվանդությունները հաճախ
դժվարությամբ ենք տեսնում» («Միթե՞ ես եմ Տեր» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2014, 56):

Խնդրեք, որ ուսանողները նստեն։ Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 7.4-5 հատվածները և դասարանի
ուշադրությունը հրավիրեք նրա վրա, թե համաձայն Փրկչի խոսքերի, ում
սխալների մասին մենք պետք է անհանգստանանք։

• Արդյո՞ք մենք պետք է մտահոգվենք ու ուղղենք ուրիշների սխալները,
թե մեր իսկ անձնական սխալները։ Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից, որոնք մեզ
կարող են օգնել ձեռնպահ մնալու ուրիշներին անարդարությամբ
դատելուց։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք կենտրոնանանք մեր անձնական մեղքերը և
թուլությունները հեռացնելու վրա, ապա քիչ հավանական է, որ մենք
ուրիշներին անարդարությամբ դատենք։)

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել մեզ, երբ մենք սխալ ենք
տեսնում ուրիշի մեջ։

Ուսանողներին կարող եք փոքրիկ փայտիկներ նվիրել՝ որպես հիշեցում
այս սկզբունքի։ Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն սխալների և
թուլությունների մասին, որոնք նրանք կարող են հեռացնել իրենց
կյանքից։ Իրենց սխալները հեռացնելիս հորդորեք նրանց փնտրել Տիրոջ
օգնությունը՝ ուրիշներին անարդարությամբ դատելու փոխարեն։

Մատթեոս 7․6-14
Փրկիչն ուսուցանում է անձնական հայտնություն փնտրելու մասին

Ամփոփեք Մատթեոսի 7․6 հատվածները և բացատրեք, որ այս հատվածի
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն օգնում է մեզ հասկանալ, որ Հիսուս
Քրիստոսը կանչեց Իր աշակերտներին գնալու և քարոզելու աշխարհով
մեկ։ Նրանք պետք է ապաշխարություն ուսուցանեին, բայց իրենց պահեին
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արքայության խորհուրդները։ Այլ խոսքերով, նրանք չպետք է սրբազան
բաներ քննարկեին այն մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստ չէին դրանք
ստանալու համար։ (Տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոսի
7․9–11 [Աստվածաշնչի հավելվածում]։)

Բացատրեք, որ համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության Մատթեոսի
7․7 հատվածը սկսվում է, (տես Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս
7․12 [Աստվածաշնչի հավելվածում]) «Գնացեք աշխարհ, ասելով բոլորին»
արտահայտությամբ։ Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ
7-րդ հատվածը՝ սկսելով այս արտահայտությամբ։ Խնդրեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ Փրկչի
խոսքերի, ինչ պետք է ուսուցանեին Իր աշակերտները։

• Ի՞նչ պետք է աշակերտներն ասեին այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում
էին գիտելիք ստանալ Աստծուց։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք մենք սովորել 7-րդ հատվածից այն մասին,
թե ինչպես մենք կարող ենք հասկանալ Աստծո սրբազան գիտելիքը։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, օգնեք նրանց բացահայտել
հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք խնդրում, որոնում և դուռը թակում ենք
ճշմարտության փնտրտուքի ժամանակ՝ Երկնային Հայրը
պատասխանում և օրհնում է մեզ անձնական հայտնությամբ։)

• Անձնական հայտնություն ստանալու համար, ի՞նչ են հուշում խնդրել,
որոնել և դուռը թակել բառերը։

Ուսանողներից մի քանիսին հրավիրեք կիսվելու այն մասին, երբ նրանց
խնդրելու, որոնելու և դուռը թակելու արդյունքում նրանք ստացել են
անձնական հայտնություն։

Ամփոփեք Մատթեոսի 7․9–11 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն
ուսուցանել է, որ ինչպես սիրող հայրը հաց և ձուկ ուզելու փոխարեն քար
կամ օձ չի տա իր որդուն, այնպես էլ Երկնային Հայրը չի մերժի անձնական
հայտնություն պարգևել Իր զավակներին, ովքեր խնդրում են այն։

Հորդորեք ուսանողներին հավատքով խնդրել, որոնել և դուռը բախել,
որպեսզի ստանան անձնական հայտնություն և հասկանան ավետարանը։
Վկայեք, որ եթե նրանք անեն այդ հավատքով և համբերությամբ,
Երկնային Հայրը կպատասխանի իրենց։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
7.12-14 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով այն լրացուցիչ ճշմարտություններին, որոնք
Փրկիչը հանձնարարեց Իր աշակերտներին ուսուցանել։ Հանձնարարեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

Մատթեոսի 7. 15-27
Փրկիչը փրկություն է խոստանում նրանց, ովքեր կատարում են Հոր կամքը

Խնդրեք ուսանողներին գրատախտակին թվարկել որոշ գաղափարներ,
որոնք լայնորեն ընդունված են աշխարհի կողմից, սակայն հակառակ են
Երկնային Հոր ծրագրին։
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• Ինչո՞ւ է կարևոր, որպեսզի կարողանանք ճանաչել, երբ անհատը կամ
խումբը առաջ է քաշում մի գաղափար, որը հակառակ է Երկնային Հոր
ծրագրին։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
7.15 հատվածը։ Այնուհետև հարցրեք.

• Ինչի՞ մասին Տերը զգուշացրեց աշակերտներին: Համաձայն Նրա
խոսքերի, ինչպե՞ս են քողարկված կեղծ մարգարեները։

Բացատրեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել
Բալլարդը նախազգուշացրել է մեր օրերի կեղծ մարգարեների մասին, որոնց
թվին են պատկանում «այն տղամարդիկ և կանայք, ովքեր
ինքնանշանակմամբ քարոզում են Եկեղեցու վարդապետությունները»,
ինչպես նաև «նրանք, ովքեր խոսում և հրատարակում են ընդդեմ Աստծո
ճշմարիտ մարգարեների և ակտիվորեն քարոզում են ուրիշներին՝ անխոհեմ

կերպով արհամարելով այն մարդկանց հավերժական բարեկեցությունը, ում խաբեության
մեջ են գցում» (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nov. 1999, 63)։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
7.16-20 հատվածները։ Հանձնարարեք ուսանողներին հետևել նրան՝
փնտրելով այն եղանակներից մեկը, որի միջոցով մենք կարող ենք
տարբերակել, թե արդյոք այդ մարդը կեղծ մարգարե կամ կեղծ ուսուցիչ է։

• Ո՞րն է այն եղանակներից մեկը, որի միջոցով մենք կարող ենք
տարբերակել, թե արդյոք այդ մարդը կեղծ մարգարե կամ կեղծ
ուսուցիչ է։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո, հետևյալ
ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Մենք կարող ենք կեղծ
մարգարեներին տարբերակել իրենց պտուղներով։)

Հասկանալ վարդապետությունների և սկզբունքների նշանակությունը

Երբ ուսանողները բացահայտեն սուրբ գրությունների վարդապետություններն ու
սկզբունքները, դուք կարող եք օգնել նրանց քննարկումների միջոցով վերլուծել և ավելի լավ
հասկանալ այդ ճշմարտությունների նշանակությունը։ Երբ ուսանողները հասկանան
ավետարանի վարդապետությունը կամ սկզբունքը, դա կնշանակի, որ նրանք հասկացել
են՝ բացահայտած ճշմարտությունը, Տիրոջ ծրագրում դրա կապը մյուս
վարդապետությունների և սկզբունքների հետ և այն հանգամանքները, որոնց դեպքում այն
կիրառելի է իրենց կյանքում։

Ուսանողներին ցույց տվեք երկու տեսակի պտուղ։ Հարցրեք
ուսանողներին, թե որ տեսակի բույսերից են դրանք աճում։ Բացատրեք,
որ բույսերն ըստ պտուղների զանազանելու նման մենք կարող ենք
ճանաչել կեղծ մարգարեներին և կեղծ ուսուցիչներին՝ իրենց
ուսմունքներից, գործերից և մտքերից։

• Համաձայն այս ճշմարտության, ինչպե՞ս կարող ենք ճանաչել այն
մարդկանց կամ խմբերին, որոնցից մենք պետք է զգուշանանք։
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• Ինչպե՞ս են գրատախտակին գրված մտքերը կապված այս
ճշմարտության հետ։

Ամփոփեք Մատթեոսի 7․21–23 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ հավատքը բարձրաձայնող ոչ բոլոր մարդիկ կմտնեն
Նրա արքայությունը, այլ միայն նրանք, ովքեր կատարում են Երկնային
Հոր կամքը և ճանաչում Նրան։

Ցուցադրեք քար և մի սկուտեղ ավազ։ Հարցրեք ուսանողներին, թե նրանք
իրենց տունը կկառուցեին քարի՞, թե ավազի վրա։ Հարցրեք նրանց
պատճառը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
7.24-27 հատվածները։

• Համաձայն 24-րդ հատված-ում Տիրոջ խոսքերի, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկի
այն մարդը, ով իմաստուն մարդու նման կկառուցի ժայռի վրա։

• Համաձայն 26-րդ հատված-ում Տիրոջ խոսքերի, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկի
այն մարդը, ով անխելք մարդու նման կկառուցի ավազի վրա։

• Ձեր կարծիքով, այս համանմանությունների մեջ, ի՞նչ էին
խորհրդանշում անձրևը, վարար գետերը և քամիները։ (տես 27-րդ
հատված, տես նաև Հելաման 5․12)։

• Տիրոջ ուսմունքներով ապրելու ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել
այս համանմանություններից: (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն
հետևյալ սկզբունքները․ Եթե մենք լսենք ու ապրենք Տիրոջ
ուսմունքներին համաձայն, ապա Նա կզորացնի մեզ, որպեսզի
դիմանանք մեր փորձություններին։ Եթե մենք լսենք Տիրոջ
ուսմունքները, բայց չհետևենք դրանց, ապա փորձությունների
ժամանակ մենք աջակցություն չենք ստանա։)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն մասին, թե ինչ ուսուցանեց Տերը
Լեռան Քարոզում (տես Մատթեոս 5–7)։ Հորդորեք նրանց իմաստուն
մարդու նման ապրել այն սկզբունքներով, որոնք Փրկիչն ուսուցանեց։
Կարող եք ուսանողներին ժամանակ տալ, որպեսզի նրանք գրեն, թե
ինչպես կարող են կիրառել այս դասի, կամ նախորդ երեք դասերի
սկզբունքներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը։
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ԴԱՍ 13

Մատթեոս 8-10
Նախաբան
Գալիլեայով ճամփորդելիս Հիսուս Քրիստոսը բազմաթիվ
հրաշքներ գործեց։ Նա կանչեց նաև Տասներկու

Առաքյալներին, լիազորեց և հրահանգեց նրանց և
ուղարկեց մարդկանց ծառայելու։

Ուսուցանման առաջարկներ
Մատթեոս 8․1–9․34
Հիսուսը բազմաթիվ հրաշքներ է գործում
Դասի սկզբում հանձնարարեք ուսանողներին պատասխանել
հետևյալ հարցին.

• Եթե իմանայիք, որ Հիսուս Քրիստոսն այսօր այցելելու է ձեր քաղաք,
ում կբերեիք Նրա մոտ բժշկվելու։ Ինչո՞ւ:

Գրատախտակին արտագրեք հետևյալ սուրբ գրությունների հղումները.
Մատթեոս 8․1–4, Մատթեոս 8․5–13, Մատթեոս 8․14–15, Մատթեոս 8․23–27,
Մատթեոս 8․28–32, Մատթեոս 9․1–8, Մատթեոս 9․18–19, 23–26, Մատթեոս
9․20–22, Մատթեոս 9․27–31, և Մատթեոս 9․32–33։ Յուրաքանչյուր ուսանողի
հանձնարարեք մեկական հղում։ (Եթե դասարանը փոքր է, որոշ
ուսանողներ ստիպված կլինեն կարդալու մեկից ավելի հատվածներ։)

Ուսանողներին հանձնարարեք կարդալ իրենց հանձնարարված
հատվածները և ուշադրություն դարձնել այն հրաշքներին, որոնք Հիսուսը
գործեց։ Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, խնդրեք նրանց
համառոտ կերպով ներկայացնել իրենց սովորածը։ (Նշում․ Ուսանողներն
այդ հրաշքների մասին ավելի խորությամբ կսովորեն Մարկոսի 1–5-ում։)

Ավետարանները հերթականությամբ ուսումնասիրելը

Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի ավետարաններից յուրաքանչյուրը
պարունակում է Փրկչի կյանքի իրադարձություններ և մանրամասներ, որոնք չեն կրկնվում
մյուս գրքերում։ Սակայն, Մատթեոսի, Մարկոսի և Ղուկասի ավետարանների
բովանդակությունը մեծ մասամբ նույնանման է։ Ուսուցիչների ձեռնարկի տարբեր
տեղերում նշումներ են արված, որոնք օգնում են իմանալ, թե որտեղ են առավել
մանրամասնությամբ ուսուցանվում որոշ իրադարձությունները։ Օրինակ, Մատթեոսի 8 և 9
գլուխներում պարունակվող հրաշքներն առավել մանրամասնությամբ կքննարկվեն
Մարկոսի 1–5 գլուխներում։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
8.16-17 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե որ մարգարեությունն իրականացրեց
Հիսուս Քրիստոսն այդ հրաշքները կատարելիս։ Հորդորեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։
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• Հիսուս Քրիստոսի մասին ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք մենք
սովորել այդ հրաշքների պատմություններից։ (Ուսանողները կարող
են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն հետևեք, որ նրանք
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Հիսուսը կարող է բուժել մեր
թուլությունները և հիվանդությունները։ Կարող եք բացատրել, որ
թուլությունը՝ հիվանդություն, թուլություն կամ զառամություն է։)

• Ինչպե՞ս կարող է Փրկիչը բուժել մեզ կամ զորացնել մեր
թուլությունները, եթե Նա այսօր չի քայլում մեր մեջ։ (Իր Քավության
շնորհիվ։ Sես Ալմա 7.11-13:)

Մատթեոս 9․35–10․8
Հիսուսը կանչում է Տասներկու Առաքյալներին։

Ցույց տվեք Եկեղեցու ներկայիս Առաքյալների , այդ թվում՝ Առաջին
Նախագահության նկարները: (Այդ նկարները կարելի է գտնել LDS.org-ում
[տես Հանդիպեք մեր օրերի Մարգարեներին և Առաքյալներին] և
գերագույն համաժողովների համարներում՝ Ensign կամ Լիահոնա
ամսագրերում։)

• Ի՞նչն է այսօր այդ մարդկանց յուրահատուկ դարձնում երկրի վրա
գոյություն ունեցող մարդկանցից։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոսի 9–10 գլուխներն ուսումնասիրելիս
ուշադրություն դարձնել առաքյալների դերի և մեր կյանքում նրանց թողած
օրհնությունների վրա։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
9.35 հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
փնտրել, թե բացի մարդկանց բուժելուց, ինչ ուրիշ բան արեց Հիսուսը։

• Մարդկանց բուժելուց բացի, ի՞նչ արեց Հիսուսն Իր ծառայության
ժամանակ։

Բացատրեք, որ Հրեաստանով մեկ ավետարանը քարոզելու և հրաշքներ
կատարելու արդյունքում Նրա հետևողների և Նրան փնտրողների թիվն
ավելացավ։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
9.36-38 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե համաձայն Փրկչի խոսքերի, ում
օգնության կարիքն ուներ Նա՝ Իրեն հետևողներին ծառայելու համար։

• Ըստ 37-38 հատվածների, ո՞ւմ նկատի ուներ Հիսուսը, երբ ասաց, որ
նրանք պետք է օգնեին Իրեն հոգ տանել Իր հետևողներին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 10․1-4
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեց Հիսուսը մարդկանց կարիքները
բավարարելու համար։

• Ի՞նչ արեց Հիսուսը Իրեն հետևող բազմաթիվ մարդկանց
օգնելու համար։
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• Ի՞նչ վարդապետություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսը ծառայեց Երկրի մարդկանց։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ վարդապետությունը․
Հիսուս Քրիստոսը կանչում է Առաքյալների և Իր իշխանությունը
շնորհում նրանց։ Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրել այս
ճշմարտությունը Մատթեոսի 10․1–4 հատվածների կողքին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 10․5-8
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուս Քրիստոսն ինչ պատվիրեց Իր
Առաքյալներին, որ անեն։

• Ի՞նչ պատվիրեց Հիսուս Քրիստոսն Իր Առաքյալներին, որ անեն:

Բացատրեք, որ առաքյալ բառը սերում է հունարեն բառից և նշանակում է
«նա, ով առաջ է ուղարկված»։ Սկզբում Առաքյալներն ուղարկվել են միայն
Իսրայելի տան մեջ։ Ավելի ուշ, հարություն առած Փրկիչը պատվիրեց, որ
ավետարանը նաև քարոզվի հեթանոսներին կամ նրանց, ովքեր Իսրայելի
տնից չեն։

• Ի՞նչ նմանություններ եք նկատում Հիսուսի կատարած աշխատանքի և
այն աշխատանքի միջև, որը նա պատվիրեց Իր Առաքյալներին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչ է Առաքյալներից պահանջում Հիսուս Քրիստոսը։
(Ուսանողները պետք է հետևյալ ճշմարտության նման ճշմարտություն
բացահայտեն․ Տերը կանչում է Առաքյալներին քարոզելու
ավետարանը և կատարելու Իր գործերը։ Կարող եք հետևյալ
ճշմարտությունը գրել գրատախտակին։)

Անդրադարձեք կրկին ներկայիս Առաքյալների նկարներին: Խնդրեք
ուսանողներին օրինակներ բերել, թե ինչպես են ներկայիս Առաքյալները
քարոզում և ծառայում այնպես, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը կաներ, եթե
Նա այստեղ լիներ։

Օգնեք ուսանողներին գիտակցել վարդապետությունների և
սկզբունքների ճշմարտությունն ու կարևորությունը։

Երբ ուսանողները բացահայտեն և հասկանան սուրբ գրություններում գտնվող
ավետարանի սկզբունքները և վարդապետությունները, նրանք չեն կարող կիրառել դրանք՝
մինչև որ Սուրբ Հոգու միջոցով չգիտակցեն դրանց ճշմարտությունն ու կարևորությունը և
իրենց կյանքում այդ սկզբունքները կիրառելու հրատապության աստիճանը։
Ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը, որով կարող ենք օգնել ուսանողներին հասնելու
դրան, այն է, որ կարող եք հորդորել նրանց հիշել և կիսվել այդ ճշմարտությունների հետ
առնչվող իրենց անձնական փորձառություններով։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին գիտակցել վերը նշված ճշմարտության
կարևորությունը, կարդացեք կամ ցույց տվեք ժամանակակից Առաքյալի
վերջին ելույթներից մեկը, որն առնչվում է երիտասարդներին։ Խոսքերը
կարդալուց կամ տեսահոլովակը ցուցադրելուց հետո, հարցրեք․

ԴԱՍ  13

91



• Ինչպե՞ս հասկացողությունն այն մասին, որ Առաքյալները Հիսուս
Քրիստոսի կողմից կանչվել են անելու Իր աշխատանքը, կարող է
ազդեցություն ունենալ նրա վրա, թե ինչպես ենք մենք արձագանքում
նրանց ուսմունքներին և խորհուրդներին։

• Ինչպե՞ս են ժամանակակից Առաքյալների ծառայություններն ու
ուղերձներն օգնում ձեզ կյանքում։

Հրավիրեք ուսանողներին ազնվորեն հնարավորություններ փնտրել՝
լսելու, ուսումնասիրելու և կիրառելու Տիրոջ ընտրյալ Առաքյալների
խոսքերը։

Մատթեոս 10․9-42
Հիսուսը հրահանգում է Տասներկու Առաքյալներին՝ նախքան նրանց քարոզելու
և ծառայելու գնալը։

Ամփոփեք Մատթեոսի 10․9–16 հատվածները և բացատրեք, որ Տերը
հրահանգեց Առաքյալներին վստահել Երկնային Հորը, որ Նա կապահովի
իրենց կարիքները, երբ նրանք ճանապարհորդեն ավետարանը
քարոզելու։ Փրկիչը նաև ուսուցանեց նրանց օրհնել այն մարդկանց, ովքեր
լսում և ընդունում են նրանց իրենց տանը։

Հարցրեք ուսանողներին մտածել այն մասին, թե երբ է ինչ-որ մեկը, ով
իրենց հավատքից չէ, դժվարին հարցեր տվել ավետարանի վերաբերյալ
կամ վիճահարույց բան ասել Եկեղեցու վերաբերյալ։

• Որքա՞ն վստահ եք ձեզ զգացել այդ իրավիճակում պատասխաններ
որոնելիս։ Ինչո՞ւ:

Խնդրեք ուսանողներին փնտրել մի սկզբունք Մատթեոսի 10 գլխի
մնացած մասում, որը Հիսուսն ուսուցանեցԻր Առաքյալներին և որը կարող
է օգնել մեզ, երբ մեզանից պահանջվում է մեկնաբանել ավետարանը կամ
կիսվել վկայությունով։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 10.16-20: Դասարանի անդամներին հանձնարարեք հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել այն դժվարություններին, որոնց
Առաքյալները պետք է բախվեին ճամփորդելիս և քարոզելիս։

• Ըստ Հիսուսի խոսքերի, ի՞նչ դժվարությունների կհանդիպեն Իր
Առաքյալները, երբ նրանք առաջ գնան ավետարանը քարոզելու։

• Համաձայն 19–20 հատվածների, ինչպե՞ս պետք է Առաքյալներն
իմանային իրենց ասելիքն այդ դժվարին իրավիճակներում։ (Կարող
եք բացատրել, որ «հոգս մի անեք» արտահայտությունը նշանակում է
«շատ մի մտահոգվեք» [տես հատված 19, տողատակի գրառում ա]։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից ուրիշների հետ
խոսելու մասին, երբ գտնվում ենք Տիրոջ ծառայության մեջ։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք Տիրոջ
ծառայության մեջ ենք, կարիքի դեպքում Նա մեզ կոգեշնչի
անհրաժեշտ խոսքերով։)
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• Ե՞րբ եք զգացել, որ Աստված ոգեշնչում է ձեզ անհրաժեշտ խոսքերով,
որոնք պետք է ասեք այլ մարդկանց: (Կարող եք ուսանողներին մեկ
րոպե մտածելու ժամանակ տալ նախքան կխնդրեք նրանց
պատասխանել այդ հարցին։)

Ամփոփեք Մատթեոսի 10․21–42 հատվածները և բացատրեք, որ
Հիսուս Քրիստոսը շարունակեց հրահանգներ,

նախազգուշացումներ և մխիթարություն տալ Իր Առաքյալներին՝ այն
դժվարությունների վերաբերյալ, որոնց նրանք կարող էին հանդիպել։
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ուսումնասիրել Մատթեոսի 10․37–39
հատվածներում Փրկչի խոսքերը, բաժանեք նրանց զույգերի կամ փոքր
խմբերի և յուրաքանչյուր զույգին կամ խմբին տվեք մեկական ուղեկցող
թերթիկ։ Հրավիրեք ուսանողներին հետևել թերթիկի ցուցումներին,
միասին ուսումնասիրել հանձնարարված հատվածները և քննարկել
հարցերի պատասխանները։

Մատթեոս 10․37–39
Զույգերով կամ փոքր խմբերով ուսումնասիրեք հանձնարարված հատվածները և քննարկեք
հարցերի պատասխանները։

Կարդացեք Մատթեոսի 10․37–38 հատվածները և ուշադրություն դարձրեք այն
զոհաբերությունների վրա, որոնք ըստ Փրկչի խոսքերի մենք պետք է պատրաստ լինենք անելու՝
որպես Իր աշակերտներ։ Այս հատվածներում «արժանի ․․․ ինձ» արտահայտությունը
նշանակում է արժանի լինել ներկայացնելու Տիրոջը և արժանի լինելու Նրա օրհնություններին։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է անհրաժեշտ, որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները սիրեն Նրան
բոլորից, այդ թվում՝ իրենց ընտանիքի անդամներից առավել։

Խաչը, որը նշված է 38-րդ հատվածում,
ակնարկում է այն ֆիզիկական խաչը, որը
Հիսուս Քրիստոսը կրեց և որին
բարձրացվեց՝ իրականացնելու համար Իր
Հոր կամքը։ Փոխաբերական իմաստով
Հիսուս Քրիստոսը կոչ արեց Իր
հետևորդներին նմանապես «[իրենց] խաչն
առնել և [Իր] հետևից գալ» (Մատթեոս
16․24)։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը, Մատթեոսի 16․26
(Մատթեոսի 16․24, տողատակի գրառում
ե) և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է
նշանակում մեզ համար առնել մեր խաչը և
հետևել Հիսուս Քրիստոսին։

Կարդացեք Մատթեոսի 10․39 հատվածը

և ուշադրություն դարձրեք
զոհաբերությանը վերաբերող
սկզբունքներին, որոնք Հիսուս Քրիստոսն
ուսուցանեց։ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը պարզաբանում է այս հատվածի սկզբնամասը, որը կարդացվում է «Նա, ով
ցանկանում է փրկել իր կյանքը…» (տես հատված 39, տողատակի գրառում ա)։ Այս
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ենթատեքստում «փրկել իր կյանքը» արտահայտությունը նշանակում է ապրել եսասիրաբար,
այլ ոչ թե ձգտել ծառայել Աստծուն և Նրա զավակներին։

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս պետք է այն մարդիկ, ովքեր կենտրոնանում են իրենց սեփական
կամքի և եսասիրական ցանկությունների վրա, ի վերջո «կորցնեն» իրենց կյանքը։

Հիմնվելով ձեր կարդացածի վրա, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը.

Եթե մենք ձգտում ենք փրկել մեր կյանքը, ապա ____________________…։

Կարող եք 39-րդ հատվածում նշել այն խոստումը, որը Փրկիչը տվեց այն մարդկանց, ովքեր
կորցնում են իրենց կյանքը հանուն Նրա։ Հանուն Նրա մեր կյանքը կորցնելն ավելին է, քան
պատրաստակամությունը մեռնելու Նրա համար։ Դա նշանակում է պատրաստ լինել ամեն օր
ծառայելու Նրան և մեզ շրջապատող մարդկանց։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ մենք կգտնենք մեր կյանքը, եթե մենք կորցնենք այն
հանուն Նրա։

Հիմնվելով ձեր կարդացածի վրա, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը.

Եթե մենք կորցնենք մեր կյանքը հանուն Հիսուս Քրիստոսի, ապա

____________________…։

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը, իսկ հետո քննարկեք դրան
հետևող հարցերի պատասխանները։

«Ես հավատում եմ Փրկչին, որն ասում էր մեզ, որ եթե մենք չկորցնենք
մեզ ուրիշներին ծառայելու մեջ, մեր կյանքը նպատակից զուրկ կլինի:
Ովքեր միայն իրենց համար են ապրում, ի վերջո, կծկվում են, և, այլ
կերպ ասած, կորցնում են իրենց կյանքը, մինչդեռ նրանք, ովքեր
կորցնում են իրենց մյուսներին ծառայելու մեջ, աճում ու ծաղկում են,
արդյունքում պահպանելով իրենց կյանքը» («Ի՞նչ եմ ես արել ինչ-որ

մեկի համար այսօր»։ Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2009, 85):

• Դուք ճանաչո՞ւմ եք որևէ մեկին, ով կորցրել է իր կյանքը Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ի՞նչ
ազդեցություն է ունեցել այդ որոշումն այդ մարդու վրա։

Երբ ուսանողներն ավարտեն թերթիկների լրացումը, կարող եք մի
քանիսին խնդրել, որպեսզի նրանք դասարանի համար ամփոփեն իրենց
սովորածը։

Ուսանողների բացահայտած սկզբունքի վերաբերյալ դուք կարող եք
կիսվել ձեր վկայությամբ, որը վերաբերում է հանուն Հիսուս Քրիստոսի
մեր կյանքը կորցնելուն։ Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային
նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում թվարկել, թե ինչ կարող են նրանք անել այսօր կամ մոտ
ապագայում, որպեսզի կորցնեն իրենց կյանքը Հիսուս Քրիստոսի և
մյուսների ծառայության մեջ։ Հորդորեք նրանց նպատակ դնել և քայլեր
անել այդ նպատակի ուղղությամբ։
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ԴԱՍ 14

Մատթեոս 11-12
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը վկայեց, որ Հովհաննես Մկրտիչն
ուղարկվել էր, որպեսզի ուղի նախապատրաստեր Իր
առաջ և նա հանգիստ խոստացավ բոլոր նրանց, ովքեր
կգան Նրա մոտ։ Հիսուսը պատասխանեց Փարիսեցիների
այն պնդումներին, որ Իր զորությունը գալիս էր դևից։ Նա

նախազգուշացրեց նրանց կեղծ մեղադրանքների և
նշաններ փնտրելու դեմ և ուսուցանեց դատարկ
տան առակը։

Ուսուցանման առաջարկներ
Մատթեոս 11
Հիսուս Քրիստոսը վկայում է, որ Հովհաննես Մկրտիչն ուղարկվել էր, որպեսզի
ուղի նախապատրաստեր Իր առաջ

Ուսանողներին ցույց տվեք ոստիկանի, բժիշկի և Հիսուս Քրիստոսի
նկարներ։

• Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ այդ մարդկանց արտաքինն իրոք
խաբուսիկ չէ։ Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, որ այդ մարդկանց
արտաքինը խաբուսիկ չէ։

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու ծառայության ժամանակ
շատերը ցանկանում էին իմանալ, թե արդյոք Նա այն մարդն է, ում իրեն
ներկայացնում է։ Խնդրեք ուսանողներին Մատթեոսի 11 գլուխն
ուսումնասիրելիս փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն
նրանց զարգացնելու վկայություն, թե ով է Հիսուս Քրիստոսը։

Բացատրեք, որ Հերովդես թագավորը ձերբակալել և բանտարկել էր
Հովհաննես Մկրտիչին։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 11․2-3 հատվածները։ Դասարանի անդամներին
խնդրեք հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով այն հարցին, որը
Հովհաննեսն իր աշակերտների միջոցով ուղղեց Հիսուսին։

• Իր աշակերտների միջոցով ի՞նչ հարցրեց Հովհաննեսը Հիսուսին։

Նշեք, որ 3-րդ հատվածի այդ հարցի միջոցով Հովհաննեսի աշակերտները
հարցնում էին Հիսուսին, թե արդյոք Նա էր Մեսիան։ Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ Հովհաննես Մկրտիչն արդեն գիտեր, որ Հիսուսն էր
Մեսիան (տես Մատթեոսի 3․11, 13–14, Հովհաննես 1․29–34)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հովհաննես Մկրտիչն իր աշակերտներին
ուղարկեց իմանալու, թե արդյոք Հիսուսն էր Մեսիան, երբ արդեն նա
գիտեր, թե ով էր Հիսուսը։ (Նա ցանկանում էր, որ իր աշակերտներն
իրենց անձնական վկայությունը ստանային Հիսուս Քրիստոսի մասին։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 11․4-5
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
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ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հիսուսը պատասխանեց նրանց
հարցերին։

• Հիսուսը փոխարենը հաստատելու, որ Նա էր Մեսիան, ի՞նչ կոչ արեց
Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտներին, որ նրանք անեն։

Կարող եք բացատրել, որ Հիսուսը պարզապես կարող էր Հովհաննեսի
աշակերտներին պատմել, որ Ինքն էր Մեսիան։ Փոխարենը՝ Նա
հրավիրեց նրանց «լսել և տեսնել» (հատված 4), կամ խորհել Նրա
գործերի շուրջ, իսկ հետո վերադառնալ Հովհաննես Մկրտիչի մոտ և
վկայել այն բաների մասին, որ նրանք լսել և տեսել էին Հիսուսին անելուց։

• Ինչպե՞ս կարող էր Հիսուսի պատասխանն օգնել Հովհաննեսի
աշակերտներին ավելի զորեղ վկայություն ստանալ Փրկչի մասին,
քան՝ եթե նա պարզապես պատմեր նրանց, թե ով էր Ինքը։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե
ինչպես կարող ենք ամրապնդել Փրկչի մասին մեր վկայությունը։
(Չնայած նրանք կարող են տարբեր բառերով պատասխանել,
ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Երբ
մենք ձգտում ենք սովորել և վկայել Հիսուս Քրիստոսի մասին, Նրա
մասին մեր վկայությունը կարող է ամրապնդվել։)

Հրավիրեք ուսանողներին գրի առնել, թե ինչպես իրենք կարող են
իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծո Որդին է։ Ցանկության դեպքում
կարող եք որոշ ուսանողների խնդրել, որ դասարանի հետ կիսվեն
իրենց գրածով։

Ամփոփեք Մատթեոսի 11․7-27 հատվածները և բացատրեք, որ երկու
աշակերտների հեռանալուց հետո Հիսուսը հավաքվածներին ասաց, որ
Հովհաննես Մկրտիչն այն մարգարեն էր, ում որոշված էր ուղի
նախապատրաստել Մեսիայի համար։ Հիսուսը նախատեց նրանց, ովքեր
մերժեցին Հովհաննես Մկրտչին, և նրանց, ովքեր ականատես եղան
Տիրոջ աստվածայնության հստակ ապացույցներին, բայց մերժեցին Իրեն։
(Նշում․ Այս հատվածներում Հիսուսի ուսմունքները Հովհաննես Մկրտչի
մասին առավել մանրամասնությամբ կքննարկվի Ղուկասի 7․18–35-ի
ուսումնասիրության ժամանակ)։

Ապա Հիսուսը խոստում տվեց բոլոր նրանց, ովքեր Նրան կընդունեն
որպես Մեսիա։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին վերանայել Մատթեոսի
11․28–30 հատվածները, որոնք դուք ներկայացրեցիք դաս 1-ի ժամանակ,
հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այդ հատվածները և
խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և տեսնել, թե Տերը մեզ
ինչ հրավեր է հղում։

Մատթեոսի 11․28–30 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի
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վերջում գտնվող ուսուցանման մտքին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության
սերտման հարցում:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների բացատրության և այդ ընտրված
հատվածները սերտելու լրացուցիչ միջոցառումների ցանկի համար, տես այս ձեռնարկի
հավելվածը։

• Ի՞նչ է Տերը հրավիրում մեզ անել: Ի՞նչ է Նա խոստանում դրա
փոխարեն։ (Երբ ուսանողները կիսվեն իրենց պատասխաններով,
հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Եթե մենք գանք
դեպի Հիսուս Քրիստոսը, Նա կթեթևացնի մեր բեռները և հանգիստ
կտա մեզ:)

• Ինչպես՞ս կարող է սուրբ գրությունների սերտման այս հատվածն
օգնել ձեզ այս տարի։

Մատթեոս 12․1-42
Հիսուս Քրիստոսը հանդիմանում է Փարիսեցիներին իրենց կեղծ
մեղադրանքների և նշան փնտրելու համար։

(Նշում․ Մատթեոսի 12․1-21 հատվածների իրադարձություններն առավել
մանրամասնությամբ կքննարկվեն Մարկոսի 2-3 գլուխներում։)

Ամփոփեք Մատթեոսի 12․1-30 հատվածները և բացատրեք, որ երբ
Հիսուսը հանգստության օրը բուժեց մի մարդու, փարիսեցիներից ոմանք
ցանկանում էին կործանել Նրան։ Երբ նա բուժեց մի դիվահար մարդու,
նրանք փորձեցին վարկաբեկել Նրան մարդկանց առջև՝ մեղադրանք
ներկայացնելով, որ այդ բոլոր գործերը կատարվել են դևի իշխանությամբ։
Հիսուսն իմանալով նրանց խորհուրդները հայտարարեց, որ
ընդհակառակը՝ դուրս հանելով դևերին Նա ցույց էր տալիս, որ Նա
Մեսիան էր և դրանով հաստատում էր Աստծո արքայությունը։ Խնդրեք
ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոսի 12․30 հատվածը՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ասաց Հիսուսը նրանց մասին, ովքեր չեն
միանում Իրեն։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց սովորածով։

• Համաձայն 30-րդ հատվածի, եթե մենք ցանկանում ենք Աստծո
արքայության մասը կազմել, ի՞նչ պետք է մենք անենք։ (Երբ
ուսանողները կիսվեն իրենց պատասխաններով, չմոռանաք ընդգծել
հետևյալ ճշմարտությունը․ Եթե մենք ցանկանում ենք Աստծո
արքայության մասը կազմել, մենք պետք է ամբողջովին նվիրված
լինենք Հիսուս Քրիստոսին։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք ցույց տալ, որ ամբողջովին նվիրված ենք Հիսուս
Քրիստոսին։

Ամփոփեք Մատթեոսի 12․31–42 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ Իր բարի գործերն ապացուցում են, որ Նա
Աստծուց էր, այլ ոչ թե դևից։ Նա նաև նախազգուշացրեց փարիսեցիներին,
որ Աստված հաշվետու կլինի նրանց մեղադրական խոսքերի համար։
Դպիրներից և փարիսեցիներից ոմանք նշան պահանջեցին և Հիսուսը
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նախատեց նրանց նշան փնտրելու և չտեսնելու համար, որ Նա ավելի մեծ
էր, քան Իսրայելի նախկին մարգարեները կամ թագավորները։

Մատթեոս 12․43–50
Հիսուսն ուսուցանում է դատարկ տան առակը և այն որ նրանք, ովքեր
կատարում են Իր Հոր կամքը, համարվում են Նրա ընտանիքի թվում։

Հորդորեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենց ընկերներից մեկը
խորհուրդ է հարցնում, թե ինչպես այլևս չվերադառնալ այն մեղքին, որը
նա փորձում է թողնել։

• Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք ձեր ընկերոջը, որպեսզի օգնեիք նրան
դիմակայել գայթակղությանը։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 12․43–45 հատվածներում ընդգրկված է մի
առակ մի պիղծ ոգու մասին, որը դուրս է գցված մարդու միջից։ Հրավիրեք
ուսանողներին այս առակում գտնել մի սկզբունք, որը կարող էր օգնել
իրենց ընկերոջը հաղթահարել գայթակղությունը։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 12․43–44 հատվածները և
դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց
պիղծ ոգին, երբ դուրս գցվեց մարդու միջից։

• Ի՞նչ արեց պիղծ ոգին, երբ ոչ մի տեղ հանգիստ չգտավ։

• Ո՞ր բառերն են նկարագրում «տան» կամ մարդու վիճակը, երբ պիղծ
ոգին վերադարձավ։

Հրավիրեք մեկ այլ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 12․45
հատվածը, իսկ դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ արեց ոգին, երբ «տունը» կամ մարդուն դատարկ գտավ։
Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց սովորածով։

• Այն բանից հետո, երբ մարդը դուրս է գցում դևին, ի՞նչ չի կարողանում
նա անել, որը թույլ է տալիս չար ոգուն վերադառնալ։ (Նա չարը չի
փոխարինում արդար մտքերով, զգացմունքներով, խոսքերով և
գործողություններով։)

• Ինչպե՞ս է այս առակի մեջ նկարագրվող մարդու օրինակը
ներկայացնում մեկին, ով ապաշխարում է մեղքից և փորձում է
դիմակայել գայթակղությանը։

Ուսանողների պատասխաններից հետո, հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ միտքը.

«Մեղքը թողնելով, մարդը չի կարող պարզապես ավելի լավ պայմաններ
ցանկանալ։ Նա պետք է ստեղծի դրանք։ …

… Նրա հետաքրքրասիրությունը, վարակված երևակայությունը և
զբաղեցրած մտքերն այլևս չկան, իսկ ավելի լավ փոխարինումը դեռևս չի
լրացրել բացը։ Դա հանդիսանում է սատանայի հնարավորությունը» (The
Miracle of Forgiveness [1969], 171–72, շեշտադրումն ավելացված է)։
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• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ առակից, որը կօգնի մեզ
հասկանալ, թե ինչպես շարունակենք ետ մղել չարի ազդեցությունները,
երբ արդեն հեռացրել ենք դրանք մեր կյանքից։ (Ուսանողները կարող
են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Մենք կարող ենք ետ մղել չարի
ազդեցությունները դրանք մեր կյանքից հեռացնելուց հետո, եթե
փոխարինենք դրանք արդարությամբ։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտությունը,
ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչու բավական չէ դուրս մղել մեղքը մեր կյանքից։

«Բավական չէ պարզապես փորձել դիմադրել չարին կամ ազատել ձեր կյանքը մեղքից:
Դուք պետք է լցնեք ձեր կյանքը արդարությամբ և զբաղվեք գործերով, որոնք բերում են
հոգևոր ուժ։ …

Լիակատար հնազանդությունը բերում է ավետարանի ողջ զորությունը ձեր կյանք՝
ներառյալ մեծ ուժ ձեր թուլությունները հաղթահարելու համար։ Այս հնազանդությունը
ներառում է գործողություններ, որոնք սկզբում դուք գուցե չեք համարում ապաշխարության
մի մաս, ինչպես օրինակ՝ ժողովներ հաճախելը, տասանորդ վճարելը, ծառայություն
մատուցելը և ուրիշներին ներելը» (Հավատքին հավատարիմ․ ավետարանական
վկայակոչում [2004], 28)։

• Երբ մենք ապաշխարում ենք, որո՞նք են այն բաները, որ կարող ենք
անել, որպեսզի մեր կյանքը լցնենք արդարությամբ, որպեսզի
չվերադառնանք մեղքին։ (Կարող եք խնդրել որևէ ուսանողի
պատասխանները գրել գրատախտակին։)

• Ինչպե՞ս կարող են այդ գործողություններն ավելի մեծ հոգևոր ուժ տալ
մեզ և թույլ տալ հաղթահարել չարի ազդեցությունները մեր կյանքում։

Վկայեք, որ լցնելով մեր կյանքն արդարությամբ, մենք ավելի մեծ
զորություն կունենանք դիմակայելու չարին։ Խրախուսեք ուսանողներին
մտածել, թե ինչպես կարող են իրենց կյանքը լցնել ավելի շատ
արդարությամբ և հետևել խորհելու ժամանակ ստացած ոգեշնչմանը։

Ամփոփեք Մատթեոսի 12 գլխի մնացած մասը և բացատրեք, որ
ուսուցանելու ժամանակ ինչ-որ մեկն ասաց Հիսուսին, որ Իր ընտանիքի
որոշ անդամներ ցանկանում են խոսել Իր հետ։ Ավելի ուշ Տերն
ուսուցանեց, որ բոլոր նրանք, ովքեր կատարում են Հոր կամքը,
համարվում են Իր ընտանիքի թվում։

Սուրբ գրությունների սերտում - Մատթեոս 11․28-30
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտապահել Մատթեոսի 11․28–30
հատվածները, հրավիրեք նրանց գործողությունների միջոցով
ներկայացնել յուրաքանչյուր բառը կամ արտահայտությունը, ապա
գործողությունները կատարելիս անգիր ասել հատվածը։ Թող
ուսանողները մի քանի օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր դասի սկզբում
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վարժվեն անգիր արտասանել հատվածը, մինչև որ կկարողանան
մտապահել այն։
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ԴԱՍ 15

Մատթեոս 13․1-23
Նախաբան
Երբ Փրկիչը գտնվում էր Գալիլեայում, մեծ թվով
բազմություն եկավ Նրա մոտ։ Փրկիչը մարդկանց
ուսուցանեց առակների միջոցով՝ սկսելով

սերմնացանի առակով։

Ուսուցանման առաջարկներ
Մատթեոս 13․1-17
Փրկիչը սկսեց առակներով ուսուցանումը

Ուսանողներին ցույց տվեք հողով լի մի փոքր տարա։

• Որո՞նք են պարարտ հողի որոշ առանձնահատկությունները։ Որո՞նք
են ոչ պարարտ հողի որոշ առանձնահատկությունները։

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 13․1–23 հատվածներում, մենք կարդում ենք,
որ Փրկիչը տարբեր տեսակի հողը համեմատում է մարդկանց սրտերի
անկեղծության կամ հոգևոր ընկալունակության տարբեր աստիճանների
հետ։ Այդ հատվածներն ուսումնասիրելու ժամանակ հրավիրեք
ուսանողներին մտածել, թե որ տեսակի հողն է ամենայն
հավանականությամբ համապատասխանում իրենց սրտի ներկայիս
վիճակին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 13․1-3
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հիսուսը Գալիլեայում ուսուցանեց
բազմությանը։

• Ինչպե՞ս Հիսուսն ուսուցանեց բազմությանը: (Առակներով։)

Հրավիրեք ուսանողներին Աստվածաշնչի բառարանից մտքում կարդալ
«Առակներ» վերնագրի առաջին երկու պարբերությունները։

• Ի՞նչ է առակը։

Բացատրեք, որ առակը «պարզ պատմություն է, որն օգտագործվում է
հոգևոր ճշմարտություն կամ սկզբունք լուսաբանելու և ուսուցանելու
համար։ Առակը հիմնված է հասարակ մի առարկա կամ մի
իրադարձություն ճշմարտության հետ համեմատելու վրա» (Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց, «Առակ», scriptures.lds.org)։

• Համաձայն Մատթեոսի 13․3 հատվածի, ինչի՞ մասին էր Փրկչի առակը։
(Բացատրեք, որ սերմել նշանակում է շաղ տալ կամ ցանել սերմը։)

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 13․4–9 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել նրանց՝ ուշադրություն դարձնելով այն չորս տեսակի հողին, որի
վրա սերմնացանի սերմերն ընկան։
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• Ի՞նչ տեսակի հողի վրա սերմնացանի սերմերն ընկան։

Գրատախտակին նկարեք պատկերներ, որոնք պատկերում են չորս
տեսակի հողը և հրավիրեք ուսանողներին նույն բանը նկարել իրենց
դասարանային նոթատետրերում կամ ձեր բաժանած թղթերի վրա։

Բացատրեք, որ «ճանապարհին մոտը» մի արահետ է, որը մարդկանց
քայլելու հետևանքով կարծրանում է։ Ճանապարհի մոտի կարծրությունը
խոչընդոտում է սերմերի արմատավորումը հողի մեջ։ Քարքարոտ
տեղերն այն քարքարոտ մակերեսն է, որը ծածկված է հողի բարակ
շերտով։ Թեև սերմերը կարող են թույլ արմատներ տալ, այն քարը, որն
ընկած է հողի մակերեսի տակ, խոչընդոտում է արմատների աճը։ Փշերով
հողը պարարտ հող է, սակայն փշերը շրջափակում են բույսը զրկելով
նրան լույսից, ջրից և անհրաժեշտ սննդանյութերից։ Բարի գետինը
պարարտ հողն է, որի խորությունը բավարար է առողջ արմատներ
աճելու համար։

Ամփոփեք Մատթեոսի 13․10-13 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկչի
աշակերտները հարցրեցին Նրան, թե ինչու էր նա առակներով
ուսուցանում։ Փրկիչը բացատրեց, որ առակները բացահայտում են երկնքի
արքայության խորհուրդները կամ ճշմարտությունները նրանց, ովքեր
պատրաստ են ընդունելու դրանք և թաքցնելու դրանց նշանակությունը
նրանցից, ովքեր հոգևոր առումով անպատրաստ են (տես Նոր
Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 45)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 13․14-15
հատվածները և դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ինչը խանգարեց մարդկանց հասկանալ Փրկչի ուսուցանած
ճշմարտությունները։
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• Փրկչի ասելով, ի՞նչն էր խանգարում մարդկանց տեսնել, լսել և
հասկանալ Նրա ուսուցանած ճշմարտությունները։ (Բացատրեք, որ
«թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը» արտահայտությունը նշանակում
է, որ մարդկանց սրտերը կարծրացան և դարձան ոչ զգայուն։)

Գրատախտակի վրա՝ ճանապարհի մոտի հողի նկարի կողքին, գրեք
հետևյալ անավարտ նախադասությունը․ Եթե մենք կարծրացնում ենք մեր
սրտերը, ապա ․․․

• Համաձայն հատված 15-ի, ի՞նչ օրհնություններ մենք կարող ենք
կորցնել, եթե կարծրացնենք մեր սրտերը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո, լրացրեք գրատախտակին գրված
նախադասությունն այնպես, որ արտահայտի հետևյալ սկզբունքը․ Եթե
մենք կարծրացնենք մեր սրտերը, ապա մենք չենք հասկանա Աստծո
խոսքը, դարձի չենք գա դեպի Փրկիչը և չենք բժշկվի Նրա կողմից։)

• Ի՞նչ է նշանակում դարձի գալ դեպի Փրկիչը և բժշկվել։ (Այնպես փոխվել
և մաքրվել Նրա Քավության շնորհիվ, որ մեր համոզմունքները, սիրտը
և կյանքը ներդաշնակ լինեն Երկնային Հոր կամքին և մենք ազատվենք
մեղքի բեռից։)

Ամփոփեք Մատթեոսի 13․16-17 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսն
ասաց Իր աշակերտներին, որ նրանք օրհնված են, քանի որ նրանք ունեն
աչքեր՝ որ տեսնում են և ականջներ՝ որ լսում են։

Մատթեոսի 13․18–23
Փրկիչը տալիս է սերմնացանի առակի մեկնաբանությունը։

Անդրադարձեք կրկին գրատախտակին նկարված ճանապարհի մոտի
հողին։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 13.18-19 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով նրան, թե ինչի հետ Փրկիչը
համեմատեց Մատթեոսի 13․4 հատվածում նշված սերմը, ճանապարհի
մոտը և թռչուններին։

• Ի՞նչ է խորհրդանշում սերմը։ (Սերմի նկարը պիտակավորեք՝ Աստծո
խոսքը։)

• Ի՞նչ տեսակի սիրտ է ճանապարհի մոտը խորհրդանշում։
(Ճանապարհի մոտի նկարը պիտակավորեք՝ Չի հասկացել
ճշմարտությունը [կարծր սիրտ]։)

• Ի՞նչ են խորհրդանշում թռչունները։ Ո՞վ է «չարը»։ (Թռչունների նկարը
պիտակավորեք՝ սատանան և նրա ծառաները։)

• Ինչպե՞ս կարող էր ճանապարհի մոտի պատմության Փրկչի
ուսմունքներն օգնել մեզ ավելի լավ հասկանալ այն սկզբունքը, որ եթե
մենք կարծրացնենք մեր սրտերը, ապա մենք չենք հասկանա Աստծո
խոսքը, դարձի չենք գա դեպի Փրկիչը և չենք բժշկվի Նրա կողմից։

Անդրադարձեք գրատախտակին նկարված քարքարոտ հողին։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 13․20–21 և Ղուկասի 8․13 հատվածները։ Դասարանի
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անդամներին խնդրեք հետևել նրանց՝ ուշադրություն դարձնելով
քարքարոտ տեղերի Փրկչի մեկնաբանությանը։

• Ի՞նչ են խորհրդանշում քարքարոտ տեղերում աճող բույսերը։
(Քարքարոտ տեղերում աճող բույսերի նկարը պիտակավորեք՝
Վկայություն, որը խորապես չի արմատավորվել։)

• Ի՞նչ է խորհրդանշում արևի տաքանալը։ (Թույլ արմատներ ունեցող
բույսերի նկարի վերևում, գրեք՝ Ձախորդություններ, հալածանքներ և
գայթակղություններ։)

Հետևյալ անավարտ նախադասությունը գրեք գրատախտակին՝
անմիջապես քարքարոտ հողի նկարի կողքին․ Եթե մենք չենք ձգտում ավելի
խորացնել մեր վկայությունները, ․․․։

• Ելնելով Մատթեոսի 13․20–21 և Ղուկասի 8․13 հատվածների ձեր
սովորածից, ինչպե՞ս կավարտեիք այդ նախադասությունը։ (Երբ
ուսանողները պատասխանեն, լրացրեք գրատախտակին գրված
նախադասությունն այնպես, որ արտահայտի հետևյալ սկզբունքը․ Եթե
մենք չենք ձգտում ավելի խորացնել մեր վկայությունները, հնարավոր
է, մենք անհրաժեշտ ուժը չունենանք՝ ձախորդությունները,
հալածանքները և գայթակղությունները դիմակայելու համար։)

Անդրադարձեք գրատախտակին նկարված փշերով հողին։
Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոսի 13․22
հատվածը և փնտրել, թե ինչ են խորհրդանշում փշերը։

• Ի՞նչ են խորհրդանշում փշերը։ (Փշերի նկարը պիտակավորեք՝ Աշխարհի
հոգսերը։)

• Որո՞նք են «աշխարհի հոգսերի» որոշ օրինակները։ (Աշխարհիկը,
ագահությունը կամ նյութական խառնակությունը, որոնք հեռացնում են
մեզ Աստծուց։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին, թե ինչ
կարող են անել աշխարհի հոգսերը մեր հավատքի և վկայության հետ։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին՝ անմիջապես փշոտ հողի նկարի կողքին․ Աշխարհի
հոգսերը կարող են շեղել մեզ, հեռացնել մեր ուշադրությունը Տիրոջից
և խեղդել Աստծո խոսքի մասին մեր հավատքը և վկայությունը։)

Անդրադարձեք գրատախտակին նկարված բարի հողին։ Հրավիրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 13․23 և Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության Մատթեոսի 13․21 հատվածները, որոնք գտնվում են
Մատթեոս 13․23 հատվածի տողատակի գրառում բ-ում։ Հրավիրեք
դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
է խորհրդանշում բարի հողը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Մատթեոսի 13․21 հատվածի
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության համբերել բառի կարևորությունը, նշեք, որ
բարի հողի բույսերը ենթարկվում են այդ նույն արևի տաքացմանը (որը
խորհրդանշում էր ձախորդություններ, հալածանքներ և
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գայթակղություններ), որին ենթարկվում էին քարքարոտ հողի թոռոմած
բույսերը։

• Ինչպե՞ս կամփոփեք այն, թե ինչ է խորհրդանշում բարի հողը։ (Բարի
հողի նկարը պիտակավորեք՝ Մարդ, ով լսում և հասկանում է Աստծո խոսքը
և համբերում է ձախորդություններին, հալածանքներին և
գայթակղություններին։)

• Ելնելով Մատթեոսի 13․15 հատվածի մեր սովորածից, ի՞նչ կարող էր
խորհրդանշել 23-րդ հատվածի պտուղը։ (Դարձը դեպի Հիսուս
Քրիստոսը։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել բարի հողի մասին Փրկչի
ուսմունքներից։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին՝ անմիջապես բարի հողի նկարի
կողքին․ Երբ մենք ընդունենք Աստծո խոսքը, հասկանանք այն և
համբերենք ձախորդություններին, հալածանքներին և
գայթակղություններին, մենք դարձի կգանք դեպի Փրկիչը։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ իրենց
բացահայտած սկզբունքները, հրավիրեք չորս ուսանողի
հերթականությամբ բարձրաձայն կարդալ հետևյալ իրավիճակները։
Յուրաքանչյուր իրավիճակը կարդալուց հետո, հրավիրեք դասարանի
անդամներին բացատրել, թե որ սկզբունքն է լուսաբանում տվյալ
իրավիճակը․

1. Մի երիտասարդ տղա իր ժամանակի մեծ մասը ծախսում է ուսման
վրա, որպեսզի կարողանա ընդունվել մի հեղինակավոր
համալսարան։ Երբ նա չի սովորում, նա աշխատում է։ Նա ասում է, որ
ժամանակ չունի սուրբ գրությունները կարդալու, աղոթելու կամ
Եկեղեցի հաճախելու համար։

2. Մի երիտասարդ աղջիկ սիրում էր Եկեղեցի հաճախել ամեն կիրակի։
Սակայն, երբ նա մեծացավ նրա ընկերներից ոմանք սկսեցին ծաղրել
նրան՝ իր չափանիշների համար։ Նա սկսեց խախտել
պատվիրանները։ Նա այլևս վստահ չէր զգում եկեղեցում և չէր
ցանկանում հաճախել եկեղեցի։

3. Մի երիտասարդ տղա կանոնավոր կերպով հաճախում է եկեղեցի,
սակայն նա հազվադեպ է մասնակից լինում և իր սիրտը բացում Սուրբ
Հոգու ազդեցության համար։ Նա կարդում էր այլ տեղեկություններ
համացանցում, որոնք կասկածի տակ էին դնում Եկեղեցու կարևոր
վարդապետությունները և նա երկմտանքի առաջ էր կանգնած, թե
արդյոք պետք է շարունակի հավատալ ավետարանի
ճշմարտացիությանը։

4. Մի երիտասարդ աղջիկ հաճախում է եկեղեցի և լուռ աղոթում է,
որպեսզի ընկալունակ լինի Սուրբ Հոգու հուշումներին։ Երբ նա
ստանում է հուշումները, նա կատարում է դրանք։ Նա մոտ է զգում
Տիրոջը և երախտապարտ է այն բանի համար, որ ոգեշնչված է եղել
հաղթահարելու գայթակղությունը։
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Բացատրեք ուսանողներին, որ, հողի նման, սրտերը կարող են փոխվել և
բարելավվել։ Գրեք հետևյալ հարցերը գրատախտակին կամ թղթերի վրա
տրամադրեք դրանք ուսանողներին։ Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ և
քննարկել հարցերն իրենց զուգընկերոջ հետ.

Ի՞նչ կարելի անել յուրաքանչյուր տեսակի հողը փոխելու կամ պահպանելու
համար, որպեսզի այն բարենպաստ վայր լինի առողջ և պտղաբեր բույսերի
աճի համար։

Ինչպե՞ս կարող ենք յուրաքանչյուր հողի բարելավվումը նմանեցնել նրան,
թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի ավելի ընկալունակ լինենք Տիրոջ խոսքին։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, հրավիրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց պատասխաններով:

• Ինչպե՞ս է Աստծո խոսքն ընդունելու և հասկանալու ձեր ձգտումն օգնել
ձեզ դեպի Փրկիչը ավելի խորը դարձի գալուն։

Հրավիրեք ուսանողներին գրել իրենց պատասխանները

Երբ հանձնարարում եք ուսանողներին գրավոր պատասխանել հարցերին` նախքան իրենց
մտքերով դասարանի հետ կիսվելը, դա նրանց ժամանակ է տալիս ձևակերպել իրենց
գաղափարները և Սուրբ Հոգու կողմից զգացումներ ունենալ։ Ուսանողները ավելի հակված
կլինեն կիսվել իրենց մտքերով, երբ նրանք նախ գրեն դրանք, և այդ ժամանակ այն, ինչով
նրանք կկիսվեն, հաճախ ավելի իմաստալից կլինի:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ներկա պահին, որ հողն է
լավագույնս ներկայացնում իրենց սրտի վիճակը։ Հրավիրեք
ուսանողներին նպատակ դնել անելու այն, ինչը կօգնի նրանց ավելի լավ
ընդունել և հասկանալ Աստծո խոսքը և համբերել ձախորդություններին,
հալածանքներին ու գայթակղություններին։ Եթե ժամանակը թույլ է
տալիս, հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային
նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում գրել իրենց նպատակների մասին։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Մատթեոս 6․1–13․23
(Մաս 3)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մատթեոս 6․1–13․23 (մաս 3) դասերի ժամանակ ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանելու որպես ձեր
դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մատթեոս 6-7)
Շարունակելով ուսումնասիրել Լեռան Քարոզը ուսանողները սովորեցին հետևյալը․ Եթե մենք
բարեպաշտության գործեր ենք կատարում Երկնային Հորը գոհացնելու, այլ ոչ թե ուրիշների կողմից
ուշադրության արժանանալու համար, ապա Նա հայտնապես կպարգևատրի մեզ։ Մենք չենք կարող ծառայել

և Աստծուն և մամոնային: Երբ մենք խնդրում, որոնում և դուռը թակում ենք ճշմարտություն փնտրելով՝

Երկնային Հայրը պատասխանում և օրհնում է մեզ անձնական հայտնությամբ։ Մենք կարող ենք կեղծ
մարգարեներին տարբերակել իրենց պտուղներով։

Օր 2 (Մատթեոս 8-10)
Այս դասի ժամանակ ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուսը կարող է բուժել մեր թուլությունները և
հիվանդությունները և որ Նա կանչում է Առաքյալների և Իր Իշխանությունը շնորհում նրանց։ Ուսանողները

նաև բացահայտեցին, որ երբ մենք Տիրոջ ծառայության մեջ ենք, կարիքի դեպքում Նա մեզ կոգեշնչի
անհրաժեշտ խոսքերով, և եթե մենք կորցնենք մեր կյանքը (տանք մեր ժամանակը) հանուն Հիսուս Քրիստոսի,
ապա մենք իմաստ կգտնենք մեր կյանքում։

Օր 3 (Մատթեոս 11-12)
Ուսանողները սովորեցին, որ երբ մենք ձգտում ենք սովորել և վկայել Հիսուս Քրիստոսի մասին, Նրա մասին

մեր վկայությունը կարող է ամրապնդվել, և եթե մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը, Նա կթեթևացնի մեր
բեռները և հանգիստ կտա մեզ։ Բացի դրանից ուսանողները սովորեցին Աստծուն ամբողջովին նվիրվելու և
իրենց կյանքում չար ազդեցությունները հեռացնելու ու դրանք բարով փոխարինելու մասին։

Օր 4 (Մատթեոս 13․1-23)
Սերմնացանի առակն ուսումնասիրելիս, ուսանողները սովորեցին, որ աշխարհի հոգսերը կարող են շեղել մեզ,
հեռացնել մեր ուշադրությունը Տիրոջից և խեղդել Աստծո խոսքի մասին մեր հավատքը և վկայությունը։ Դա
չպատահելու և դեպի Փրկիչը դարձի գալու համար, մենք պետք է ստանանք Աստծո խոսքը և ձգտենք

խորացնել մեր վկայությունները։
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Նախաբան
Ինչպես գրված է Մատթեոս 7 գլխում, Հիսուս Քրիստոսը շարունակեց
Լեռան Իր Քարոզը՝ ուսուցանելով Իր աշակերտներին դատել
արդարությամբ։ Նա նաև ուսուցանեց անձնական հայտնության ստացման
և Երկնային Հոր կամքը կատարելու մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Նշում․ Այս շաբաթվա 3-րդ օրվա 1-ին մասի տնային ուսումնասիրության
դասի ժամանակ, ուսանողներն ուսումնասիրեցին Մատթեոս 11․28–30-ում
գտնվող սուրբ գրությունների սերտման հատվածները։ Կարող եք
ժամանակ տրամադրել այդ հատվածներն ուսանողների հետ
վերանայելու համար:

Մատթեոս 7․1-5
Շարունակելով Լեռան Իր Քարոզը, Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր
աշակերտներին արդարությամբ դատելու մասին

Նախքան դասի սկսվելը հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.
Արդյո՞ք պետք է դատենք, թե չպետք է դատենք ուրիշներին։ Դասը սկսելուց
հետո, ուսանողներին հրավիրեք պատասխանել այդ հարցին։

Ցուցադրեք Լեռան Քարոզը նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 39, տես նաև LDS.org)։ Բացատրեք, որ երբ Հիսուսը շարունակեց
Լեռան Իր Քարոզը, Նա Իր աշակերտներին ուսուցանեց դատելու մասին։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 7.1
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ի՞նչ Փրկիչն ուսուցանեց դատելու մասին։
Նշեք, որ 1-ին հատվածը հաճախ սխալ է հասկացվում և ենթադրվում է, որ
մենք երբեք չպետք է դատենք։ Հանձնարարեք մի ուսանողի կարդալ
Մատթեոսի 7․1, տողատակի գրառում ա։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչը դատելու մասին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում արդարությամբ դատել:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 7.2
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի մեզ՝ ելնելով ուրիշներին
դատելու մեր վերաբերմունքից։ Հորդորեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով։ Կարող եք բացատրել, որ «ինչ դատաստանով որ դատում էք»
արտահայտությունը նշանակում է ձեր չափելու կամ դատելու եղանակը։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք ուրիշներին արդարությամբ դատենք։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, օգնեք նրանց բացահայտել
հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք արդարությամբ դատենք ուրիշներին,
Աստված նույն ողորմածությամբ ու արդարությամբ կդատի մեզ։)

Հնարավորության դեպքում, Հավատքին հավատարիմ գրքույկից հետևյալ
հայտարարության մեկական օրինակ բաժանեք յուրաքանչյուր ուսանողի։
Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այն: Դասարանի
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անդամներին հրավիրեք հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես մենք պետք է դատենք կամ ինչպես չպետք է դատենք և ինչպես
կարող ենք արդարությամբ դատել։

«Երբեմն մարդիկ զգում են, որ սխալ է որևէ ձևով դատել ուրիշներին։
Չնայած ճիշտ է, որ դուք չպետք է ուրիշներին դատապարտեք կամ
անարդարացի մեղադրեք, ձեզ անհրաժեշտ կլինի դատողություններ անել
գաղափարների, իրավիճակների և մարդկանց մասին ձեր ողջ կյանքի
ընթացքում։ …

Դատելը ձեր ազատ կամքի կարևոր օգտագործման ձև է և պահանջում է
մեծ զգուշություն, հատկապես, երբ դատողություններ եք անում ուրիշ
մարդկանց մասին։ Ձեր բոլոր դատողությունները պետք է առաջնորդվեն
արդար չափանիշներով։ Հիշեք, որ միայն Աստված, որը գիտի
յուրաքանչյուր անհատի սիրտը, կարող է վերջնական դատաստան անել
անձանց (տես Հայտնություն 20․12, 3 Նեփի 27․14, ՎևՈւ 137․9)։ …

… Որքան կարող եք, դատողություններ արեք ավելի շուտ մարդկանց
իրավիճակների մասին, քան մարդկանց մասին։ Հնարավորության
դեպքում ձեռնպահ մնացեք դատողություններ անելուց, մինչև որ
համապատասխան գիտելիք ունենաք փաստերի մասին։ Միշտ զգայուն
եղեք Սուրբ Հոգու հանդեպ, որը կարող է ուղղություն տալ ձեզ որոշումներ
ընդունելիս» (Հավատքին հավատարիմ․ Ավետարանական վկայակոչում [2004],
49–50)։

• Ի՞նչ տեսակի դատողություններ պետք է անենք։

• Ինչպե՞ս կարող ենք արդարությամբ դատել։

• Ե՞րբ կարող է անհրաժեշտություն ծագել արդար դատաստան
կայացնելու համար։

Ցույց տվեք փայտյա տաշեղի մի կտոր և երկար ու հաստ մի փայտի
կտոր։ Բացատրեք, որ Իր աշակերտներին դատելու մասին
ուսուցանելիս, Նա փայտյա տաշեղի կտորն անվանեց շյուղ, իսկ երկար
փայտի կտորը՝ գերան (տես Մատթեոս 7․3, տողատակի գրառում 3բ և 3գ)։
Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 7.3
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ի՞նչ Փրկիչն ուսուցանեց ուրիշներին
դատելու մասին։

• Փրկչի բերած այս համանմանության մեջ ի՞նչ են խորհրդանշում շյուղն
ու գերանը։ (Դրանք խորհրդանշում են փոքր և մեծ սխալները,
թուլությունները կամ մեղքերը։)

• Ինչպե՞ս կվերասահմանեիք 3-րդ հատվածի Փրկչի ուսմունքը։

Երկու ուսանողների հանձնարարեք գալ և կանգնել դասարանի առջև։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի գերանը պահել իր աչքերից վեր։ Երկրորդ
ուսանողին հարցրեք․

• Կցանկանայի՞ր, որ գերանը բռնող քո դասընկերը հեռացներ փայտյա
տաշեղը քո աչքից։ Ինչո՞ւ ոչ:
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Հարցրեք գերանը բռնող ուսանողին․

• Ի՞նչ պետք է անես, որպեսզի կարողանաս պարզորոշ տեսնել և
հեռացնել փայտյա տաշեղը քո դասընկերոջ աչքից։

Խնդրեք, որ ուսանողները նստեն։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 7․4-5 հատվածները: Հանձնարարեք
դասարանի անդամներին հետևել նրան և փնտրել այն սխալները, որոնք,
ըստ Փրկչի խոսքերի, մեզ պետք է անհանգստացնեն։

• Արդյո՞ք մենք պետք է մտահոգվենք ու ուղղենք ուրիշների սխալները,
թե՞ մեր իսկ անձնական սխալները։ Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից, որոնք մեզ
կարող են օգնել ձեռնպահ մնալ ուրիշներին անարդարությամբ
դատելուց։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք կենտրոնանանք մեր անձնական մեղքերը և
թուլությունները հեռացնելու վրա, ապա քիչ հավանական է, որ մենք
ուրիշներին անարդարությամբ դատենք։ Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին։)

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել մեզ, երբ մենք սխալ ենք
տեսնում ուրիշի մեջ։

Ուսանողներին կարող եք փոքրիկ փայտիկներ նվիրել՝ որպես հիշեցում
այս սկզբունքի մասին։ Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն սխալների և
թուլությունների մասին, որոնք նրանք կարող են հեռացնել իրենց
կյանքից։ Իրենց սխալները հեռացնելու համար հորդորեք նրանց փնտրել
Տիրոջ օգնությունը՝ ուրիշներին անարդարությամբ դատելու փոխարեն։

Մատթեոս 7.24–27
Փրկիչը փրկություն է խոստանում նրանց, ովքեր կատարում են Հոր կամքը

Ցուցադրեք քար և մի սկուտեղ ավազ։ Հարցրեք ուսանողներին, թե
արդյո՞ք նրանք իրենց տունը կկառուցեին քարի, թե՞ ավազի վրա։
Հարցրեք պատճառը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
7.24-27 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հիսուսի խոսքերի, ինչի է նման
տունը ժայռի վրա կառուցելը և ինչի է նման տունն ավազի վրա
կառուցելը։

• Համաձայն 24-րդ հատվածի Տիրոջ խոսքերի, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկի
այն մարդը, ով իմաստուն մարդու նման կկառուցի ժայռի վրա։

• Համաձայն 26-րդ հատվածի Տիրոջ խոսքերի, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկի
այն մարդը, ով անխելք մարդու նման կկառուցի ավազի վրա։

• Ձեր կարծիքով, այս համանմանությունների մեջ ի՞նչ էին
խորհրդանշում անձրևը, վարար գետերը և քամիները։ (տես 27-րդ
հատված, տես նաև Հելաման 5․12)։
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• Տիրոջ ուսմունքներով ապրելու ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել
այս համանմանություններից: (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն
հետևյալ սկզբունքները․ Եթե մենք լսենք ու ապրենք Տիրոջ
ուսմունքներին համաձայն, ապա Նա կզորացնի մեզ, որպեսզի
դիմանանք մեր փորձություններին։ Եթե մենք լսենք Տիրոջ
ուսմունքները, բայց չհետևենք դրանց, ապա փորձությունների
ժամանակ մենք աջակցություն չենք ստանա։)

Հորդորեք ուսանողներին իմաստուն մարդու նման ապրել այն
սկզբունքներով, որոնք Փրկիչն ուսուցանեց։ Կարող եք ուսանողներին
ժամանակ տալ, որպեսզի նրանք գրեն, թե ինչպես կարող են կիրառել այս
դասի, կամ Փրկչի Լեռան Քարոզի դասի մնացած մասի սկզբունքներից
որևէ մեկը կամ մի քանիսը։

Հաջորդ մասը (Մատթեոս 13․24–17․27)
Ասացեք ուսանողներին, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նրանք
կկարդան չար դավադրության մասին, որը կհանգեցնի Հովհաննես
Մկրտչի մահվանը։ Նրանք նաև կսովորեն հետևյալ հարցերի
պատասխանները․ Ինչո՞ւ Հերովդեսը գլխատեց Հովհաննեսին։ Ինչո՞ւ
Պետրոսն ընկղմվեց ջրի մեջ այն բանից հետո, երբ հաջողությամբ քայլում
էր դրա վրայով։ Խնդրեք ուսանողներին, որ խորհեն այն բանի շուրջ, թե
ինչ զգացմունքներ է առաջացնում մոտիկ ընկերոջ կամ ընտանիքի
անդամի մահը։ Հրավիրեք նրանց հաջորդ մասի ուսումնասիրության
ժամանակ ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Փրկիչն արձագանքեց
սիրելի մարդու մահվան լուրին և ինչ տեղի ունեցավ Փոխակերպման
սարի վրա։
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ԴԱՍ 16

Մատթեոս 13.24-58
Նախաբան
Փրկիչն առակների միջոցով ուսուցանեց երկնքի
արքայության, Իր Եկեղեցու Վերականգնման և աճի,
արդարների հավաքվելու և Իր Երկրորդ Գալստյան

ժամանակ ամբարիշտների կործանման մասին։

Ուսուցնման առաջարկներ
Մատթեոս 13․24–30, 36–43
Տերն ուսուցանում և բացատրում է ցորենի և որոմների առակը։

Նախքան դասը սկսելը գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը․

Արդյո՞ք երբևէ բարկացել կամ հիասթափվել եք աշխարհում գոյություն
ունեցող այսքան շատ չարիքից։

Ինչո՞ւ Տերը պարզապես չի հեռացնում մեզ շրջապատող չարը։

Ինչո՞ւ ես պետք է արդար ապրեմ, եթե ինձ շրջապատող որոշ մարդիկ,
կարծես, թե չեն զգում իրենց անարդար գործերի բացասական
հետևանքները։

Դասի սկզբում հրավիրեք ուսանողներին խորհել գրատախտակին
գրված հարցերի շուրջ, իսկ հետո հրավիրեք նրանց կիսվել իրենց
մտքերով դասարանի անդամների հետ։ Երբ ուսանողներն
ուսումնասիրեն Մատթեոս 13,24–30, 36–43 հատվածները, հրավիրեք
նրանց գտնել այն ճշմարտությունը, որը կօգնի նրանց մխիթարություն
գտնել, երբ այս ամբարիշտ կյանքում ձգտում են ապրել արդարակյաց
կյանքով։

Ցուցադրեք ցորենի և որոմների
ուղեկցող նկարը կամ նկարեք այն
գրատախտակին: Բացատրեք, որ
որոմը թունավոր մոլախոտի
տեսակ է: Ցորենն ու որոմը
համարյա նույնն են, երբ ծլում են,
բայց դրանք կարելի է տարբերել,
երբ արդեն հասունացած են:

Բացատրեք, որ Փրկիչն
ուսուցանեց ցորենի և որոմների
առակը։ Հրավիրեք մի քանի
ուսանողների հերթով բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 13․24-30 հատվածները և Մատթեոս 13․29 հատվածի
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մի մասը, որը գտնվում է Մատթեոս 13․30
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հատվածի տողատակի գրառում բ-ում։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ տեղի
ունեցավ ցորենի և որոմների հետ։

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունների
բովանդակությունը

Տվեք այնպիսի հարցեր, որոնք կօգնեն ուսանողներին վերլուծել և հասկանալ սուրբ
գրությունների բովանդակությունը։ Օրինակ` դուք կարող եք ուսանողներին այնպիսի
հարցեր տալ, որոնք կօգնեն նրանց 1) ուսումնասիրել սուրբ գրությունների հատվածը այլ
հատվածների կամ ավետարանի սկզբունքների լույսի ներքո, 2) պարզաբանել բառերի կամ
արտահայտությունների իմաստը կամ 3) վերլուծել պատմության մանրամասներն ավելի
լավ ըմբռնելու համար։ Երբ ուսանողները պատասխանեն այդպիսի հարցերի, նրանք
կկարողանան բացահայտել վարդապետություններն ու սկզբունքները։

• Ի՞նչ պատահեց ցորենի և որոմների հետ։ (Նրանք ցանվեցին
[տնկվեցին] և աճեցին միասին։ Ապա ցորենը հավաքվեց ամբարի մեջ,
իսկ որոմները խուրձ կապվեցին և այրվեցին:)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ բարի սերմ ցանողն ասաց իր ծառաներին, որ
նրանք թույլ տային, որ ցորենը և որոմները «միասին մեծանան մինչև
հունձքը»։ (Եթե հնձվորները փորձեին հանել որոմները` նախքան
ցորենի ու որոմների հասունանալը, նա հավանաբար կփչացներ նաև
ցորենի մեծ մասը:)

• Ըստ Մատթեոս 13․29 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության, ի՞նչն
առաջինը հավաքվեց՝ ցորենը, թե որոմները։

Բացատրեք, որ այն բանից հետո, երբ Փրկիչը պատմեց ցորենի և
որոմների առակը, Նրա աշակերտները խնդրեցին, որ նա մեկնաբաներ
դրա իմաստը։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 13․36–43: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել
նրան և փնտրել առակի Տիրոջ մեկնաբանությունը։

• Ո՞վ սերմեց կամ ցանեց բարի սերմը։ (Փրկիչը։)

• Ո՞վ սերմեց կամ ցանեց որոմները։ (Դևը։)

• Ի՞նչ էին խորհրդանշում ցորենը և որոմները: (Արդարներին և
ամբարիշտներին։ Բացատրեք, որ ամբարիշտները նրանք են, ովքեր
չեն ապաշխարում [տես Վարդապետություն և Ուխտեր 29․17]։)

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է, որ
«հունձքը» կամ «աշխարհի վերջը» 39-րդ հատվածում վերաբերում է
ամբարիշտների ոչնչացմանը և Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին։ Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունը նաև օգնում է մեզ հասկանալ, որ վերջին
օրերին Տերը հրեշտակներ և սուրհանդակներ կուղարկի, որոնք
արդարներին կբաժանեն ամբարիշտներից (տես Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Մատթեոս 13․39–44 [Աստվածաշնչի հավելված)։

• Համաձայն այս առակի, ի՞նչ կպատահի արդարների և ամբարիշտների
հետ վերջին օրերում: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
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ճշմարտությունը․ Տերը կհավաքի արդարներին վերջին օրերին, իսկ
հետո կոչնչացնի ամբարիշտներին Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։
Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք այդ ճշմարտությունը
գրատախտակին։)

• Ինչպե՞ս կարող է այդ ճշմարտությունը մեզ սփոփանք պարգևել, մինչ
ապրում ենք այս չար աշխարհում։ (Ի վերջո Տերը կհեռացնի
ամբարիշտներին երկրի երեսից և կպարգևատրի
հավատարիմներին։)

Բացատրեք ուսանողներին, որ մեր ազատ կամքի շնորհիվ, մենք ենք
ընտրում, թե արդյոք կհավաքվենք արդարների հետ կամ կտառապենք
ամբարիշտների հետ։

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի հավաքվենք Տիրոջ կողմից։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ մենք պետք է անենք,
որպեսզի հավաքվենք Տիրոջ կողմից, հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ
Ա․ Բեդնարի հետևյալ հայտարարությունը.

«Տերը հավաքում է Իր ժողովրդին, երբ նրանք ընդունում են Նրան և պահում
Նրա պատվիրանները: …

… Տերը պաշտպանության նպատակով հավաքում է Իր ժողովրդին
երկրպագության, կառուցում է Եկեղեցին և պատվիրաններ ու հրահանգներ
տալիս։ …

«Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հայտարարել է, որ բոլոր տարիքի մարդկանց համար
հավաքվելու աստվածային նպատակն է տաճարներ կաոռւցելը, որպեսզի Տիրոջ
զավակները կարողանան ստանալ բարձրագույն արարողությունները և, այդպիսով, ձեռք
բերել հավերժական կյանք [տես Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ
[2007], 416–17]» (“The Spirit and Purposes of Gathering” [Brigham Young University–Idaho
devotional, Oct. 31, 2006], byui.edu)։

• Ըստ Երեց Բեդնարի, ի՞նչ պետք է մենք անենք, որպեսզի հավաքվենք
Տիրոջ կողմից։

• Ի՞նչ օրհնություններ եք ստացել ձեր կյանքում, երբ հավաքվել եք
Տիրոջ կողմից։
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Ցուցադրեք նկարներ, որտեղ
պատկերված են միսիոներներ․
Երեցներ, միսիոներներ․ Քույրեր, և
Սոլթ Լեյքի Տաճարը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր․ 109, 110,
տես նաև LDS.org)։

• Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի
օգնենք Փրկչին հավաքել
Երկնային Հոր զավակներին։

• Ի՞նչ օրհնություններ եք ստացել,
երբ օգնել եք Տիրոջը
միսիոներական կամ
տաճարային աշխատանքի
շնորհիվ հավաքել
արդարներին։

Վստահեցրեք ուսանողներին, որ
մեր բոլորիս սխալների
պատճառով Փրկիչը հրավիրում է
մեզ ապաշխարել, որպեսզի մենք
հավաքվենք արդարներով։
Հրավիրեք ուսանողներին խորհել,
թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
իրենց, իրենց ընտանիքներին և
այլոց հավաքեն դեպի Փրկիչը և
Նրա Եկեղեցին։ Հորդորեք
ուսանողներին գործել ըստ իրենց
ստացած հուշումների։

Մատթեոս 13․31–35, 44–52
Հիսուսը առակների միջոցով
ուսուցանում է երկնքի
արքայության մասին

Ցուցադրեք հետևյալ իրերի
նկարները կամ նկարեք դրանք
գրատախտակին․ մանանեխի
հատիկ, խմոր կամ թթխմոր (կամ
հաց և բացատրեք, որ թթխմորն
ավելացվում է խմորի մեջ ու օգնում
նրան բարձրանալու նախքան
թխելը), մի մարգարիտ, մի փոքրիկ
գանձարկղ և ուռկան։
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Բացատրեք, որ մի քանի տարբեր առակներում Փրկիչն այդ իրերը
համեմատեց երկնքի արքայության հետ։ Հիշեցրեք ուսանողներին, որ
երկնքի արքայությունը խորհրդանշում է Փրկչի եկեղեցին և ավետարանը։
Գրատախտակին գրեք հետևյալ հղումները։ Մատթեոս 13․31–32, Մատթեոս
13․33, Մատթեոս 13․44, Մատթեոս 13․45–46, Մատթեոս 13․47–50։
Ուսանողներին բաժանեք զույգերի կամ փոքր խմբերի և յուրաքանչյուր
զույգին կամ խմբին հանձնարարեք գրատախտակին գրված հղումներից
մեկը: Հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգին կամ խմբին կատարել հետևյալ
վարժությունները (կարող եք այս ցուցակը թերթիկների տեսքով
բաժանել նրանց)․

1. Միասին կարդացեք ձեզ հանձնարարված հատվածները։

2. Քննարկեք, թե ինչ առարկա(ներ) Փրկիչը կապեց Իր Եկեղեցու և
ավետարանի հետ։

3. Քննարկեք, թե Իր Եկեղեցու և ավետարանի մասին ինչ ճշմարտություն
էր Փրկիչն ուսուցանում այս առակում։ Այդ ճշմարտությունը գրեք ձեր
դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, թթխմորի և մանանեխի
հատիկի առակներին հանձնարարված մեկական ուսանողի հրավիրեք
բարձրաձայն կարդալ իրենց առակները դասարանի անդամներին։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց
գրած ճշմարտություններով։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցին կունենա
փոքր սկիզբ, սակայն կլցնի ողջ երկիրը։ Այդ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին:)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ․ Սմիթի հետևյալ
հայտարարությունը, ով ուսուցանեց, թե ինչպես կարող են Հիսուս
Քրիստոսի հետևորդները նմանեցվել թթխմորին։
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«Թեև կարող են ասել և մասամբ ճշմարիտ կլինեն, որ մենք մի բուռ ենք
աշխարհի մեր մերձավորների հետ համեմատած, սակայն մենք կարող ենք
համեմատվել այն թթխմորի հետ, որի մասին Փրկիչն ասաց, որ այն ի վերջո
կխմորի ողջ աշխարհը» (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 74)։

• Որպես Վերջին Օրերի Սրբեր ի՞նչ կարող ենք անել Փրկչի Եկեղեցին
մեծացնելու համար։

Արտի մեջ թաքցրած գանձի առակին, թանկագին մարգարիտի առակին և
ուռկանի առակին հանձնարարված ուսանողներին խնդրեք դասարանի
համար բարձրաձայն կարդալ այդ առակները։ Հանձնարարեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց գրած ճշմարտություններով։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Քանի որ
ավետարանի օրհնությունները հավերժական արժեք են ներկայացնում,
դրանք արժեն ամեն զոհաբերության։ Օգտագործելով ուսանողների
բառերը, գրեք այդ ճշմարտությունը գրատախտակին։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, հետևյալ
վերնագրերը գրեք գրատախտակին․

Ավետարանի
օրհնությունները

Օրհնությունները ստանալու համար կատարված
զոհաբերությունները

Խնդրեք ուսանողներին թվարկել ավետարանի որոշ օրհնություններ
(պատասխանները կարող են լինել՝ գիտելիք սուրբ գրություններից,
առաջնորդություն ապրող մարգարեներից, փրկող արարողություններ և
հավերժական ամուսնություն։) Խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե
յուրաքանչյուր թվարկված օրհնության համար ինչ զոհաբերություն
կպահանջվի նրանցից՝ այդ օրհնությունը ստանալու համար։
Ուսանողների պատասխանները գրեք գրատախտակին:

Խնդրեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին նշված
օրհնություններից մեկը և բացատրել, թե ինչու այդ օրհնությունն արժե
ցանկացած զոհաբերություն։

• Կարո՞ղ եք հիշել մի դեպք ձեր կամ ձեր ծանոթների կյանքից, երբ
զոհաբերել եք մի բան, որպեսզի ստանանք ավետարանի
օրհնությունը։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին և հրավիրեք ուսանողներին
իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման օրագրերում պատասխանել այդ հարցերին․
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Ավետարանի ի՞նչ օրհնություն եք ցանկանում ստանալ։

Ինչո՞ւ համար եք ցանկանում այդ օրհնությունը։

Ի՞նչ կզոհաբերեք այդ օրհնությունը ստանալու համար։

Մատթեոս 13․53–58
Հիսուսն ուսուցանում է Նազարեթում և մերժվում է Իր իսկ ժողովրդի կողմից։
Ամփոփեք Մատթեոս 13․53-58 հատվածները և բացատրեք, որ Նազարեթի
ժողովուրդը մերժեց Փրկչին և Նրա ուսմունքները։ Նրանց
անհավատության պատճառով Փրկիչը շատ հրաշքներ չգործեց նրանց մեջ
(տես նաև Մորոնի 7․37)։

ԴԱՍ  16
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ԴԱՍ 17

Մատթեոս 14
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչի մահն իմանալուն պես Հիսուսը
ձգտեց միայնության, սակայն բազմաթիվ մարդիկ
հետևեցին Նրան։ Նա գթաց նրանց, բժշկեց նրանց
հիվանդներին և հրաշքով կերակրեց ավելի քան հինգ

հազար մարդու։ Այդ գիշեր Հիսուսը ծովի վրայով քայլեց
դեպի Իր աշակերտները, ովքեր Գալիլեայի ծովում
պայքարում էին հզոր փոթորկի դեմ։

Ուսուցնման առաջարկներ
Մատթեոս 14․1-21
Հիսուսը ձգտում է միայնության, ապա կերակրում ավելի քան հինգ
հազար մարդու։

Հորդորեք ուսանողներին վերհիշել, թե երբ են նրանք մեծապես տխրել։
Հրավիրեք նրանց վերհիշել, թե ինչ նրանք արեցին, որպեսզի դիմանային
ու հաղթահարեին իրենց տխրությունը։

• Որո՞նք են այն եղանակները, որոնց օգնությամբ մարդիկ դիմանում ու
հաղթահարում են իրենց տխրությունը։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 14 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այն եղանակները, որոնց օգնությամբ նրանք կարող են
դիմակայել և հաղթահարել իրենց վիշտը, փորձությունները և
մտավախությունները։

Ամփոփեք Մատթեոս 14․1–11 հատվածները և բացատրեք, որ իր նոր կնոջ
(Հերովդիայի) հորդորով, Հերովդես թագավորն անարդարացիորեն
բանտարկեց Հովհաննես Մկրտչին։ Երբ իր կնոջ դուստրը (Սալոմեն)
պարեց իր առաջ, Հերովդեսը հրապարակավ խոստացավ, որ նա կարող է
ունենալ «ինչ-որ կամենա» (Մատթեոս 14․7)։ Աղջիկը մոր հետ
խորհրդակցելուց հետո պահանջեց Հովհաննես Մկրտիչի գլուխը և դրա
պատճառով Հերովդեսը գլխատեց Հովհաննեսին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուս Քրիստոսի
ընկերն ու ազգականն էր և Աստծո կողմից ընտրվել էր լինելու այն
մարգարեն, ով կպատրաստեր ճանապարհը Մեսիայի առաջ։

• Պատկերացրեք, որ դուք Հովհաննես Մկրտիչի մոտիկ ընկերն եք։
Ինչպե՞ս կարձագանքեիք, եթե լսեիք նրա անարդար մահվան լուրը։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14.12-13
հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե ինչ
արեց Հիսուսը, երբ լսեց Հովհաննեսի մահվան մասին։

• Ի՞նչ արեց Հիսուսը, երբ Նա լսեց Հովհաննեսի մահվան մասին։ (Կարող
եք բացատրել, որ «առանձին մի անապատ տեղը» վերաբերում է
միայնության վայրին [տես Մարկոս 6․31, տողատակի գրառում ա]։)

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Հիսուսը փորձեց առանձնանալ։
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• Ինչպե՞ս դուք ձեզ կզգայիք, եթե տխուր լինեիք և ցանկանայիք
միայնակ մնալ, բայց ուրիշները շեղեին ձեր ուշադրությունը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
14.14 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հիսուսն արձագանքեց, երբ տեսավ
Իրեն հետևող բազմությունը։

Հարցեր տվեք, որոնք կօգնեն ուսանողներին բացահայտել
վարդապետություններն ու սկզբունքները
Երբ ուսանողները հասկանան սուրբ գրությունների ենթատեքստն ու բովանդակությունը,
նրանք ավելի լավ կկարողանան բացահայտել նրանցում պարունակվող
վարդապետություններն ու սկզբունքները։ Վերլուծություն պահանջող հարցերը կարող են
օգնել ուսանողներին եզրակացություններ անել և ձևակերպել իրենց կարդացած տեքստի
վարդապետություններն ու սկզբունքները։

• Ի՞նչ օրինակ Փրկիչը ցույց տվեց, որին մենք պետք է հետևենք, երբ
տրտմում ենք։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Կարեկցելով ուրիշներին նույնիսկ մեր տխրության
պահերին, մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին։)

• Ինչո՞ւ է դժվար կարեկցանք ցուցաբերել ուրիշներին մեր տառապանքի
պահերին։

• Ինչպե՞ս կարող է ուրիշների հանդեպ կարեկցանքն օգնել մեզ մեր
տառապանքի պահերին։

• Ե՞րբ եք դուք կամ որևէ մեկը, ում դուք ճանաչում եք, իր մեծ տխրության
պահերին կարեկցանք ցուցաբերել ուրիշների հանդեպ։ Ի՞նչ առումով է
ուրիշին ծառայելն օգնում։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 14․15-21 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես Հիսուսը շարունակեց
կարեկցանք ցուցաբերել բազմությանը։ (Նշում․ Մատթեոս 14․15-21
հատվածների հրաշքներն առավել մանրամասնությամբ կքննարկվեն
Մարկոսի 6․35–44 հատվածները քննարկող դասի ժամանակ։)

• Ինչպե՞ս Հիսուսը կարեկցանք ցուցաբերեց այն մարդկանց հանդեպ,
ովքեր հետևեցին Նրան։

Մատթեոս 14․22–36
Հիսուսը փոթորկի ժամանակ քայլում է ծովի վրայով։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին խորհել այն իրավիճակների շուրջ, երբ
նրանք կասկածներ կամ վախ կունենան Հիսուս Քրիստոսին հետևելիս,
հանձնարարեք երկու ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հնարավոր
հետևյալ դեպքերը․

ԴԱՍ  17
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1. Մի երիտասարդ աղջիկ անօգնական է զգում, երբ տեսնում է, թե
ինչպես է իր մայրը տառապում անբուժելի հիվանդությունից։ Նա
սկսում է կասկածել, թե արդյոք Երկնային Հայրը տեղյակ է իր
ընտանիքի ցավից։ Նա հուսահատորեն ցանկանում է հավատալ
Աստծուն, սակայն կասկածները սկսում են տանջել նրան։

2. Մի երիտասարդ տղա վերջերս է միացել Եկեղեցուն; Նրա հին
ընկերներից շատերը բացահայտորեն քննադատել էին Եկեղեցուն
միանալու նրա որոշումը; Նա սկսում է մտահոգվել, թե արդյո՞ք պետք է
շարունակի և մնա ակտիվ ու հավատարիմ Եկեղեցու անդամ։

• Հիսուս Քրիստոսին հետևելիս, ի՞նչ այլ եղանակներով մարդիկ կարող
են կասկածներ կամ մտավախություններ ունենալ։

Խնդրեք ուսանողներին Մատթեոս 14 գլխի մնացած մասն
ուսումնասիրելիս փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն
նրանց հաղթահարել մտավախությունները, կասկածները և
հուսահատությունը։

Ամփոփեք Մատթեոս 14․22 հատվածը և բացատրեք, որ Փրկիչը
պատվիրեց Իր աշակերտներին նավով լողալ Գալիլեայի ծովի մյուս
կողմը, մինչև որ Ինքը բաց կթողնի բազմությանը։ Հանձնարարեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14.23 հատվածը։
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝ ուշադրություն
դարձնելով, թե որտեղ գնաց Հիսուսը բազմությանը արձակելուց հետո։
Խնդրեք նրանց կիսվել իրենց հասկացածով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14․24-25
հատվածները և դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ պատահեց, երբ աշակերտներն անցնում էին
Գալիլեայի ծովով։

• Ի՞նչ պատահեց աշակերտների հետ, երբ նրանք անցնում էին
Գալիլեայի ծովով։

• Ի՞նչ է նշանակում, որ «քամին ներհակ էր» (հատված 24): (Այն փչում էր
նրանց շարժմանը հակառակ ուղղությամբ։)

Համաձայն հատված 23-ի՝ երեկո էր, երբ Հիսուսը միայնակ էր սարի վրա և
աշակերտներն անցնում էին Գալիլեայի ծովը։ Ծովի մյուս կողմն
անցնելու հեռավորությունը հինգ մղոն էր (մոտ ութ կիլոմետր) և լավ
եղանակի պայմաններում այն կարելի էր անցնել երկու-երեք ժամում։

• Համաձայն հատված 25-ի, ե՞րբ Փրկիչը ջրերի վրայով մոտեցավ
աշակերտներին։ (Չորրորդ պահը առավոտյան ժամը 3:00-ից 6:00
ընկած ժամանակահատվածն է։)

• Շուրջ քանի՞ ժամ էին աշակերտները պայքարում քամու դեմ, որպեսզի
անցնեին ծովը։ (Հավանաբար 9-12 ժամ։)

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոս 6.47-48
հատվածները՝ փնտրելով լրացուցիչ մանրամասներ, որոնք Մարկոսը
տվել է այս իրադարձության վերաբերյալ։ Հորդորեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով։
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• Կարո՞ղ էր արդյոք Հիսուսն ավելի շուտ ազատեր աշակերտներին
իրենց տառապանքներից։ Ո՞րն էր այն հնարավոր նպատակը, որ
առաքյալներին մի որոշ ժամանակ թողեց տառապել, նախքան
կփրկեր նրանց։

• Մեր տառապանքների վերաբերյալ ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք
սովորել աշակերտների այս պատմությունից, ովքեր փորձում էին
անցնել ծովը։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Նույնիսկ, եթե Աստված մեզ միշտ չազատի
տառապանքներից, Նա գիտի, թե ինչ ենք մենք զգում և Իր իսկ
ժամանակին կգա մեզ օգնության։)

• Ի՞նչ օգուտ կարող ենք ստանալ, եթե մի որոշ ժամանակ տառապենք,
այլ ոչ թե Տիրոջ կողմից անմիջապես ազատվենք մեր
փորձություններից։

• Ինչպես կարող է այն միտքը, որ Տերը տեղյակ է մեր
տառապանքներից, ամրապնդել Նրա հանդեպ մեր հավատքը՝
նույնիսկ, երբ Նա անմիջապես չի ազատում մեզ դրանցից։

Օգնեք ուսանողներին պատկերացնել սուրբ գրությունների
պատմությունները։

Պատկերացումը տեղի է ունենում, երբ ուսանողներն իրենց մտքում երևակայում են, թե ինչ է
տեղի ունենում սուրբ գրությունների պատմությունների մեջ։ Պատկերացումը կարող է սուրբ
գրությունների պատմություններն ավելի վառ ու իրական դարձնել ուսանողների համար։

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ գիշերվա կեսին գտնվում են
ձկնորսական նավակի վրա և ժամեր շարունակ պայքարում են զորեղ
քամու և ալիքների դեմ, իսկ հետո տեսնում եք ինչ-որ մեկին ալիքների
վրայով քայլելիս։

• Եթե դուք լինեիք այդ իրավիճակում, ի՞նչ մտքեր կամ ապրումներ
կունենայիք։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14.26-27
հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչպես
աշակերտներն արձագանքեցին, երբ տեսան Հիսուսին։

• Ինչպե՞ս աշակերտներն արձագանքեցին, երբ տեսան Հիսուսին։

• Ինչպե՞ս պատասխանեց Հիսուսը նրանց երկյուղին։

Հրավիրեք մեկ այլ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14.28
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչ էր ցանկանում
անել Պետրոսը, երբ Նա լսեց Տիրոջ ձայնը։

• Ի՞նչ էր ցանկանում անել Պետրոսը, երբ լսեց Տիրոջ ձայնը։

Հիսուսի նկարը պահեք դասարանի առաջ և խնդրեք դասարանին
պատկերացնել, որ նրանք նավակի մեջ գտնվող Պետրոսն են։ Խնդրեք
երկու ուսանողի հերթով բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14.29-30
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հատվածները: Յուրաքանչյուր հատվածը կարդալուց հետո հարցրեք
ուսանողներին, թե ինչ նրանք կմտածեին կամ կզգային, եթե լինեին
Պետրոսի դերում։

• Ինչո՞ւ Պետրոսը սկսեց սուզվել։

• Այս պատմության մեջ, ի՞նչ կարող է խորհրդանշել քամին ու ալիքները
մեր կյանքում, որոնց պատճառով մենք կարող ենք վախենալ կամ
կասկածել։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Պետրոսի ունեցած այդ փորձառությունից այն
մասին, թե ինչպես խուսափել մեր երկյուղներից և կասկածներից։
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն
համոզվեք, որ պարզորոշ արտահայտվի է այն միտքը, որ եթե մեր
հայացքները սևեռենք Հիսուս Քրիստոսի վրա և պահենք Նրա
հանդեպ մեր հավատքը, մենք կկարողանանք հաղթահարել մեր
երկյուղներն ու կասկածները։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ
Վ․ Հանթերի հետևյալ հայտարարությունը և դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք այն վտանգին, որը գալիս է, երբ մենք չենք պահպանում
հավատքը Տիրոջ հանդեպ․

«Ես խորապես համոզված եմ, որ եթե որպես անհատներ, որպես
ընտանիքներ, համայնքներ և ազգեր մենք կարողանանք Պետրոսի նման
սևեռել մեր հայացքները Հիսուսի վրա, մենք նույնպես կկարողանանք
հաղթանակած քայլել «անհավատության մեծացող ալիքների» վրա և մնալ
«անվախ` կասկածի բարձրացող ալիքների մեջ»: Բայց, եթե մենք հեռացնում
ենք մեր հայացքը նրանից, ում մենք պետք է հավատանք, քանի որ դա շատ

հեշտ է անել, և աշխարհը մեծապես գայթակղվում է անելու դա, եթե մենք նայում ենք մեր
շուրջը գտնվող սարսափելի և կործանարար տարրերի զորությանը և ցասմանը, նրան
նայելու փոխարեն, ով կարող է օգնել և փրկել մեզ, ապա մենք անխուսափելիորեն
ընկղմվում ենք տարաձայնությունների, վշտի և հուսահատության ծովում» (“The Beacon in
the Harbor of Peace,” Ensign, Nov. 1992, 19)։

• Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս կարող ենք «մեր աչքերը սևեռել» Հիսուս
Քրիստոսի վրա այնպես, ինչպես սկզբում Պետրոսն արեց։

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, երբ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատը,
թույլ է տվել ինչ-որ մեկին հաղթահարել վախը կամ կասկածը։

Վկայեք, որ եթե մենք «սևեռենք մեր աչքերը» Հիսուս Քրիստոսի վրա և
պահպանենք Նրա հանդեպ մեր հավատքը, մենք հույս և խիզախություն
կգտնենք մեր դժվարություններին դիմակայելիս։ Հրավիրեք
ուսանողներին մտածել այն փոփոխությունների մասին, որոնք նրանք
կարող են կատարել իրենց կյանքում, որպեսզի ավելի լավ
կենտրոնանան և պահպանեն իրենք հավատքը Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ և նպատակ դնեն այդ փոփոխություններն իրագործելու։

Բացատրեք, որ Պետրոսի նման մենք երբեմն կարող ենք չպահել մեր
հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և տրվել վախին, կասկածներին և
հուսահատությանը։
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Ցուցադրեք մի նկար, որտեղ
Հիսուս Քրիստոսը քայլում է ջրերի
վրայով (տես Ավետարանի նկարների
գիրք [2009], հմր. 43; տես նաև
LDS.org)։ Հանձնարարեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 14.30-32
հատվածները։

• Համաձայն հատված 30-ի, ի՞նչ
արեց Պետրոսը, երբ գիտակցեց,
որ սուզվում է։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե ինչ կանի
Տերը, եթե մենք դիմենք Նրա օգնությանը, երբ մեր հավատքը նվազի։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք դիմենք
Աստծո օգնությանը, երբ մեր հավատքը նվազի, Նա կարող է մեզ
բարձրացնել մեր երկյուղներից և կասկածներից։)

• Ինչպե՞ս է Տերը մեզ բարձրացնում մեր երկյուղներից և կասկածներից։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 14.33
հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե ինչպես
աշակերտները նավակի վրա արձագանքեցին, երբ Հիսուսն ու Պետրոսը
մտան նավը։

Ամփոփեք Մատթեոս 14․33-36 հատվածները և բացատրեք, որ այդ
իրադարձությունից հետո Հիսուսն ու Իր աշակերտները շարունակեցին
իրենց ճամփորդությունը և ժամանեցին Գալիլեայի հեռավոր ափերը։ Երբ
մարդիկ իմացան, որ Հիսուսն այդտեղ էր, նրանք Նրա մոտ բերեցին
հիվանդներին։ Շատերը բուժվեցին պարզապես դիպչելով Նրա
հագուստի ծայրին։

Եզրափակեք և խրախուսեք ուսանողներին կիրառել այս դասի ժամանակ
իրենց սովորածը և գործել ըստ իրենց ստացած տպավորությունների։

ԴԱՍ  17
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ԴԱՍ 18

Մատթեոս 15
Նախաբան
Գալիլեայում գտնվելու ժամանակ Հիսուսը բացատրեց,
թե ինչու չէին Իր աշակերտները հետևում ուտելուց առաջ
ծիսակարգով մաքրվելու ավանդությանը։ Ապա Նա գնաց
Միջերկրական ծովի ափ, որտեղ Նա բժշկեց մի հեթանոս

կնոջ աղջկան։ Ապա Հիսուսը վերադարձավ Գալիլեյա,
որտեղ Նա բժշկեց շատերին և հրաշքով կերակրեց ավելի
քան չորս հազար մարդու։

Ուսուցնման առաջարկներ
Մատթեոս 15․1-20
Դպիրներն ու Փարիսեցիները հարցնում են, թե ինչու Հիսուսի աշակերտները
չեն լվացվում հաց ուտելիս:
Երեք ուսանողների հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
իրավիճակները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին լսել, թե ինչ
ընդհանուր բան կա այդ իրավիճակներում։

1. Մի երիտասարդ աղջիկ հորդորում է իր ընկերներին դպրոցի
պարահանդեսին կրել ոչ պատշաճ հանդերձներ։ Երիտասարդ աղջիկը
գիտի, որ այդ հանդերձները չեն համապատասխանում
համեստության Տիրոջ չափանիշներին, թեև, ընդհանուր առմամբ,
ընդունված է իր մշակույթում այդպես հագնվել։

2. Մի երիտասարդ տղա սերում է Վերջին Օրերի Սրբերի ընտանիքից,
որտեղ սիրում են սպորտային միջոցառումները։ Երբ հայտնի
սպորտային խաղեր են ցուցադրվում հեռուստատեսությամբ,
ընտանիքը պարբերաբար մի կողմ է դնում ընտանեկան աղոթքը, սուրբ
գրությունների ուսումնասիրությունը, ընտանեկան երեկոները և
Եկեղեցու կիրակնօրյա ժողովները, որպեսզի դիտի խաղերը։

3. Երիտասարդ զույգը պատրաստվում է ամուսնության։ Նրանք ապրում
են մի քաղաքում, որտեղ լայնորեն ընդունված են մինչ ամուսնական
սեռական հարաբերությունները։ Որոշ մարդիկ ասել են նրանց, որ
նրանք հետամնաց և տարօրինակ են, քանի որ սեռական
մտերմություն ունենալուց առաջ նրանք ցանկանում են ամուսնանալ։

• Ի՞նչ ընդհանուր բան կա այդ իրավիճակներում: (Յուրաքանչյուր
իրավիճակում ընդհարում կա Աստծո պատվիրաններին
հնազանդվելու և ըստ ավանդույթների և սովորույթների
գործելու միջև։)

Բացատրեք, որ ավանդույթներն ու սովորույթներն իրենց մեջ ընդգրկում
են մշակույթների, համայնքների, ընտանիքների կամ ընկերական խմբերի
համոզմունքներն ու գործելակերպը։

Խնդրեք ուսանողներին անվանել մեկ կամ մի քանի ավանդույթներ կամ
սովորույթներ, որոնք նրանց կարող են խանգարել հնազանդվել Աստծո
պատվիրաններին։ Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 15 գլխի մեջ
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փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել նրանց, երբ
ստիպված կլինեն ընտրելու Աստծո պատվիրանները պահելու և
ավանդույթներին ու սովորույթներին մասնակցելու միջև։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 15․1–2
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով այն ավանդույթին, որի մասին դպիրներն ու
Փարիսեցիները հարցրեցին Հիսուսին։

• Ո՞ր ավանդությանը Հիսուսի աշակերտները չէին հետևում։

Բացատրեք, որ դպիրների ու Փարիսեցիների կողմից մեջբերված
ձեռքերի լվացումը վերաբերում է հանուն ծիսական մաքրության
լվացվելու արարողությանը և չի վերաբերում հիգիենայի համար
լվացվելուն։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 15.3
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչ պատասխան
տվեց Հիսուսը դպիրների ու Փարիսեցիների հարցին։

• Փրկչի ասելով, ի՞նչ էին անում դպիրներն ու Փարիսեցիները, երբ
մասնակցում էին իրենց ավանդույթներին։

Ամփոփեք Մատթեոս 15․4-6 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
բացատրեց այն օրինակը, թե ինչպես էին դպիրներն ու Փարիսեցիներն
իրենց ավանդույթներին մասնակցելով զանց անում Աստծո պատվիրանը։
Նրանց ասվել էր, որ մարդիկ «ազատ կլինեն» (Մարկոս 7․11) իրենց
մեծահասակ ծնողների մասին հոգ տանելու պարտականությունից, եթե
հայտարարեն, որ իրենց փողը պահվել է որպես ընծա կամ Կորբան
Աստծո համար (տես Մարկոս 7․10–12)։ Սակայն, Հիսուսն ուսուցանեց, որ
այդպես վարվելով նրանք անարգում են հորը և մորը պատվելու
պատվիրանը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 15․7-9
հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք, նրան թե
օգտվելով իրենց ավանդույթներից ի՞նչ էին դպիրներն ու Փարիսեցիներն
թույլ տվել մարդկանց անել, որպեսզի չհնազանդվեին Աստծո
պատվիրաններին։

• Ի՞նչ էին դպիրներն ու Փարիսեցիները թույլ տվել մարդկանց անել։

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել այդ հատվածներից այն
մասին, թե ինչ մենք պետք է անենք, եթե ցանկանում ենք մոտենալ
Աստծուն։ Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել,
սակայն պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք
ցանկանում ենք մոտենալ Աստծուն, մենք պետք է Նրա
պատվիրանները վեր դասենք մեր բոլոր ավանդույթներից ու
սովորույթներից։)

Հրավիրեք ուսանողներին կրկին անգամ ընթերցել դասի սկզբում
կարդացած իրավիճակները։ Յուրաքանչյուր իրավիճակը կարդալուց
հետո հարցրեք․
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• Ի՞նչ կարող էին անել այս իրադրության մեջ գտնվող մարդիկ,
որպեսզի հնազանդվեին Աստծո պատվիրաններին։

• Ինչպե՞ս կարող էր այդ արարքն օգնել այդ մարդուն կամ մարդկանց
ավելի մոտենալ Աստծուն։

Բոլոր իրավիճակները քննարկելուց հետո հարցրեք դասարանի
անդամներին․

• Ե՞րբ եք հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին՝ համընդհանուր
ընդունված ավանդույթի կամ սովորույթի փոխարեն։ Ինչպե՞ս է դա
օգնել ավելի մոտենալ Երկնային Հորը։ (Նաև կարող եք կիսվել ձեր
անձնական փորձառությամբ;)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել ավելի վաղ իրենց մեջբերած
ավանդույթների և սովորույթների մասին։ Հորդորեք նրանց հնազանդվել
Աստծո պատվիրաններին՝ այս ավանդույթներին ու սովորույթներին
հնազանդվելու փոխարեն, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի մոտենալ
Աստծուն։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ դպիրներն ու Փարիսեցիները հավատում
էին, որ չլվացված ձեռքերով ուտելը պղծում էր մարդուն կամ այդ մարդուն
դարձնում էր հոգեպես անմաքուր։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 15.10-11 հատվածները և դասարանի
ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե Համաձայն Փրկչի խոսքերի, ի՞նչն է
իրականում պղծում մեզ։

• Համաձայն Փրկչի խոսքերի, ի՞նչն է պղծում մեզ;

Նշեք, որ Փրկիչն ասաց․ «Բերանիցը դուրս եկողը՝ նա է պղծում մարդին»
(հատված 11)։ Այն բանից հետո, երբ Իր աշակերտներին ասաց, որ
չմտահոգվեն Փարիսեցիներով, ովքեր վիրավորվել էին Նրա խոսքերից
(տես Մատթեոս 15․12–16) հատվածները, Նա շարունակեց բացատրել, թե
ինչն է իսկապես պղծում մեզ։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 15.17-20 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ նկատի ուներ Փրկիչը, երբ
ասաց․ «Բերանիցը դուրս եկողը՝ նա է պղծում մարդին» (հատված 11)։

• Ի՞նչ նկատի ուներ Փրկիչը, երբ ասաց․ «Բերանիցը դուրս եկողը՝ նա է
պղծում մարդին»։

Նշեք, որ սուրբ գրություններում սիրտը հաճախ ներկայացնում է մեր
մտքերն ու ցանկությունները։ Գրատախտակին գրեք հետևյալ
նախադասությունը. Եթե մենք տարվում ենք չար մտքերով և ցանկություններով,
ապա …

• Ինչպե՞ս կավարտեիք այդ սկզբունքը՝ հիմնվելով 19–20
հատվածներում գրված Փրկչի ուսմունքների վրա։ (Ուսանողների
բառերով ավարտեք սկզբունքն այնպես, որ այն արտահայտի հետևյալ
ճշմարտությունը․ Եթե մենք տարվում ենք չար կամ ոչ պատշաճ
մտքերով և ցանկություններով, ապա այդ մտքերն ու ցանկությունները
կպղծեն մեզ։)
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• Ինչպե՞ս մենք կարող ենք պղծվել կամ հոգեպես անմաքուր դառնալ,
եթե մենք տարվենք չար կամ ոչ պատշաճ մտքերով ու
ցանկություններով։

• Ինչպե՞ս են մեր բերանից դուրս եկած խոսքերն ու մեր
գործողություններն արտացոլում մեր սրտերի մտքերն ու
ցանկությունները;

Կարող եք վկայել այս սկզբունքի մասին և հրավիրել ուսանողներին
պահպանել մաքուր մտքեր և ցանկություններ;

Մատթեոս 15․21–28
Փրկիչը բժշկում է մի հեթանոս կնոջ աղջկան։

Հրավիրեք ուսանողներին գալ գրատախտակի մոտ և գրել իրենց արդար
ցանկություններից մեկը կամ մի քանիսը։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 15 գլխի մեջ փնտրել այնպիսի
սկզբունքներ, որոնք կօգնեն նրանց հասկանալ, թե ինչ պետք է նրանք
անեն, որպեսզի ստանան իրենց արդար ցանկությունները։

Հանձնարարեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչյան քարտեզներ հմր․
11, «Սուրբ Երկիրը նոր կտակարանի ժամանակ»։ Խնդրեք նրանց
քարտեզի վրա գտնել Տյուրոս և Սիդոն քաղաքները։ Բացատրեք, որ երբ
Հիսուսը Գալիլեայից գնաց Տյուրոսի և Սիդոնի ափերը, Նա հանդիպեց մի
քանանացի կնոջ։ Այդ տարածքում գտնվող շատ մարդկանց նման այդ
կինը հեթանոս էր, որը նշանակում էր, որ նա հրեա չէր։ Այդ ժամանակ
Հիսուսի և Նրա աշակերտներն ավետարանը քարոզում էին միայն
հրեաներին և դեռևս չէին քարոզում հեթանոսներին (տես Մատթեոս
10․5–6) հատվածները։ Հեթանոսների համար դռները պետք է ավելի ուշ
բացվեին, որպեսզի նրանք ստանային փրկության ուղերձը (տես
Գործք 10)։

Հանձնարարեք ուսանողներին զուգընկերոջ հետ հերթով բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 15․21-27 հատվածները: Խնդրեք նրանց փնտրել
հետևյալ հարցերի պատասխանները (կարող եք այդ հարցերը գրել
գրատախտակին)․

• Ի՞նչ արդար ցանկություն ուներ այդ քանանացի կինը։

• Ի՞նչ արեց և ասաց այդ կինը՝ ցույց տալով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
իր հավատքը։

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց պատասխաններով։

• Ի՞նչ արեց և ասաց այդ կինը՝ ցույց տալով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
իր հավատքը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
15.28 հատվածը և խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան ու
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց Փրկիչն այդ կնոջ համար։

• Ի՞նչ արեց այդ կինը Փրկչի համար։ Ինչո՞ւ:
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• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե
ինչ կարող է պատահել, երբ մենք հավատք գործադրենք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ։ Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․
Երբ մենք հավատք գործադրենք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք
կարող ենք օրհնություններ ստանալ համաձայն մեր արդար
ցանկությունների։)

• Բացի նրանից, որ կարող ենք հավատարմորեն խնդրել Տիրոջը,
որպեսզի Նա օրհնի մեզ համաձայն մեր արդար ցանկությունների,
ուրիշ ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի գործադրենք մեր հավատքը
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

Հարցեր տվեք, որոնք կօգնեն ուսանողներին հասկանալ
վարդապետություններն ու սկզբունքները։
Վարդապետություններն ու սկզբունքները բացահայտելուց հետո, ուսանողները պետք է
հասկանան դրանք, նախքան նրանք կկարողանան իմաստալից կերպով կիրառել դրանք։
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ վարդապետությունը կամ սկզբունքը, տվեք
այնպիսի հարցեր, որոնք պարզորոշ կերպով մեկնաբանում են դրա իմաստը, խրախուսում
են ուսանողներին դրա մասին մտածել ժամանակակից ենթատեքստում կամ հորդորում են
ուսանողներին մեկնաբանել, թե ինչպես են նրանք հասկանում դա։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կարող են
նրանք անել, որպեսզի հավատք գործադրեն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ,
խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ
հայտարարությունը.

«Երբ մենք հավատք ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք պետք է
վստահենք Նրան։ Մենք պետք է այնքան վստահենք Նրան, որ
գոհունակությամբ ընդունենք Նրա կամքը՝ իմանալով, որ Նա գիտի, թե ինչն
է լավագույնը մեզ համար։ …

… Հավատքը, անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ է, չի կարող ունենալ
այնպիսի արդյունք, որը հակառակ է նրա կամքին, ում զորությունը կիրառում

է այն։ Մենք չենք կարող ունենալ ճշմարիտ հավատք առ Տերը` առանց կատարյալ
վստահություն ունենալու Տիրոջ կամքի և Տիրոջ ժամանակի նկատմամբ ևս» (“Faith in the
Lord Jesus Christ,” Ensign, May 1994, 99, 100)։

• Ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատք գործադրելու
Երեց Օուքսի մեկնաբանությունն օգնել մեզ, երբ Տերը համաձայն մեր
արդար ցանկությունների անմիջապես չի օրհնում մեզ։

Հրավիրեք ուսանողներին վերանայել գրատախտակին գրված արդար
ցանկությունների ցուցակը և բացատրել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
հավատք գործադրեն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, երբ նրանք ձգտում են
ստանալ այդ ցանկությունները։
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• Ե՞րբ եք դուք (կամ ձեր ծանոթներից մեկը) ստացել ձեր արդար
ցանկությունները (համաձայն Տիրոջ կամքի և ժամանակի), երբ դուք
հավատք եք գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանական տետրերում գրի
առնել, թե ինչ նրանք կանեն, որպեսզի հավատք գործադրեն Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ, երբ նրանք ձգտում են Նրանից ստանալ իրենց
արդար ցանկությունները։ Քաջալերեք նրանց վարվել իրենց գրածների
համաձայն:

Մատթեոս 15․29–39
Հիսուսը յոթ կտոր հացով և մի քանի ձկներով կերակրում է ավելի քան չորս
հազար հետևորդների

Ամփոփեք Մատթեոս 15․29-39 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
վերադարձավ Գալիլեա։ Այնտեղ գտնվելու ժամանակ շուրջ չորս հազար
մարդ հավաքվեց Նրա մոտ, իրենց հետ բերելով մարդկանց, ովքեր
տառապում էին տարբեր ֆիզիկական հիվանդություններով և
արատներով։ Փրկիչը բժշկեց նրանց և երեք օր անցկացնելով այդ
մարդկանց հետ, Նա մեկ այլ հրաշք կատարեց և կերակրեց նրանց
բոլորին՝ լոկ յոթ կտոր հացով և մի քանի փոքր ձկներով։ (Նշում․ Չորս
հազար մարդկանց կերակրելու հրաշքը առավել մանրամասնորեն
կքննարկվի Մարկոս 8-ի դասի ժամանակ։)

Կարող եք ավարտել այս դասը, վկայելով Մատթեոս 15-ում ուսանողների
բացահայտած ճշմարտությունների և սկզբունքների մասին։

ԴԱՍ  18
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ԴԱՍ 19

Մատթեոս 16
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը հանդիմանեց Փարիսեցիներին և
Սադուկեցիներին, ովքեր Նրա աստվածայնության նշանն
էին փնտրում։ Պետրոսը վկայեց, որ Հիսուսը Քրիստոսն է և
արքայության բանալիները խոստացվել էին Նրան։

Հիսուսն ուսուցանեց Իր աշակերտներին վերցնել իրենց
խաչը ու հետևել Նրան։

Ուսուցնման առաջարկներ
Մատթեոս 16․1-12
Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները նշան էին փնտրում Փրկչից։

Դասից առաջ հետևյալ արտահայտությունները գրեք գրատախտակին․

Հրեշտակի հայտնության միջոցով

Սուրբ Հոգու միջոցով

Ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի խոսքերին հավատալով

Հրաշք տեսնելով

Սկսելով դասը, խնդրեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին գրված
արտահայտություններից մեկը, որը լավագույնս է նկարագրում, թե
ինչպես նրանք կցանկանային ստանալ ավետարանի մասին վկայություն։
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց ընտրած
արտահայտությամբ և բացատրել, թե ինչու են դա ընտրել:

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 16 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք առնչվում են նրան, թե
ինչպես ենք Տիրոջ օգնությամբ ստանում ու ամրապնդում ավետարանի
մասին մեր վկայությունները։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
16.1 հատվածը։ Ուսանողներին հորդորեք հետևել նրան և գտնել, թե ինչ
էին Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիներն ուզում Հիսուսից։

• Ի՞նչ էին Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիներն ուզում Հիսուսից։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Փարիսեցիներն ու
Սադուկեցիները «փորձելով» ուզում էին, որ Հիսուսը մի նշան ցույց
տար նրանց։ (Փորձել բառի իմաստներից մեկը փորձության մեջ
դնելն է։)

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 16․2-4: Դասարանի անդամներին հանձնարարեք հետևել
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նրան՝ ուշադրություն դարձնելով Փարիսեցիներին ու Սադուկեցիներին
տված Փրկչի պատասխանին։

• Տիրոջ խոսքերով, ի՞նչ նշան Նա կտար։

Բացատրեք, որ Հիսուսը նկատի ուներ Հին Կտակարանի մարգարե
Հովնանին, որին կուլ տվեց «մեծ ձուկը» (Հովնան 1․17)։ Հովնանի
«թաղումը» և ապա երեք օրից ձկան փորից դուրս գալը խորհրդանշում էր
մահը, թաղումը և երրորդ օրը գերեզմանից Հիսուս Քրիստոսի
Հարությունը։

• Փարիսեցիներին և Սադուկեցիներին հանդիմանելուց հետո ի՞նչ
արեց Փրկիչը։

• Ի՞նչ կարող ենք այս փորձառությունից սովորել հոգևոր
ճշմարտությունը ոչ պատշաճ եղանակով փնտրելու մասին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Մենք
նշաններ փնտրելով չենք ստանում հոգևոր ճշմարտություն։)

Ամփոփեք Մատթեոս 16․5-12 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն Իր
աշակերտներին նախազգուշացրեց Փարիսեցիների ու Սադուկեցիների
կեղծ ուսմունքների մասին։ (Նշում․ Այս իրադարձությունն առավել
մանրամասնորեն կքննարկվի Մարկոս 8-ի դասի ժամանակ։)

Մատթեոս 16․13–20
Պետրոսը վկայում է Հիսուսը Քրիստոսի մասին և արքայության բանալիները
խոստացվում են նրան։

Բացատրեք, որ երբ Հիսուսը հանդիմանեց Փարիսեցիներին ու
Սադուկեցիներին նշան փնտրելու մեջ, Նա ուսուցանեց Իր
աշակերտներին, թե ինչպես ճշմարտության վերաբերյալ վկայություն
ստանալ։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 16.13-14 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով Հիսուսի տված հարցին և Նրա
աշակերտների պատասխանին։

• Ի՞նչ հարցրեք Փրկիչն Իր աշակերտներին։ Ինչպե՞ս նրանք
պատասխանեցին: (Կարող եք բացատրել, որ Եղիան ու Երեմիան Հին
Կտակարանի Եղիան ու Երեմիան են։)

• Նրանց պատասխանից ի՞նչ կարող ենք հասկանալ այն մասին, թե
որքան լավ էին Նրա ծառայության այդ ժամանակաշրջանում մարդիկ
հասկանում, թե ով էր Հիսուսը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
16.15-17 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով Փրկչի տված երկրորդ հարցին։

Մատթեոս 16․15–19 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս
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ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Անդրադարձեք
դասի վերջում գտնվող ուսուցանման մտքին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ
վարժության սերտման հարցում:

• Ո՞րն էր Փրկչի տված երկրորդ հարցը։ Ինչպե՞ս պատասխանեց
Պետրոսը:

• Համաձայն հատված 17-ի, ինչպե՞ս Պետրոսն իմացավ, որ Հիսուս
Քրիստոսն Աստծո Որդին է։ (Նշեք, որ Երկնային Հայրն այդ
ճշմարտությունը նրան հայտնեց Սուրբ Հոգու միջոցով։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք վկայություն ստանալ Հիսուս
Քրիստոսի մասին։ (Ուսանողների պատասխանները պետք է
արտահայտեն այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի մասին
մենք վկայություն ենք ստանում Սուրբ Հոգու կողմից հայտնության
միջոցով։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար վկայություն ստանալ
Սուրբ Հոգու կողմից տրված հայտնության միջոցով, այլ ոչ թե մեկ այլ
եղանակով։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ Սուրբ Հոգու դերը
Փրկչի մասին վկայություն ձեռք բերելու մեջ, հրավիրեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Աստծո Հոգին խոսելով մարդու հոգու հետ զորություն ունի ճշմարտությունը
ավելի մեծ ազդեցությամբ և ըմբռնմամբ հաղորդելու, քան այն կարող է
հաղորդվել նույնիսկ երկնային էակների հետ անձնական շփման միջոցով։
Սուրբ Հոգու միջոցով ճշմարտությունը կարող է միահյուսվել մարմնի ջլերին
և մկաններին, որպեսզի այն չմոռացվի» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները․ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթ [2013], 210)։

• Որո՞նք են այն բաները, որոնք մենք կարող ենք անել Սուրբ Հոգու
միջոցով հայտնություն ստանալուն նախապատրաստվելու համար։

• Ինչպե՞ս եք իմացել, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծո Որդին է և ձեր
Փրկիչը։ Ի՞նչ եք արել, որպեսզի ստանաք այդ վկայությունը
Սուրբ Հոգուց:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել Փրկչի մասին իրենց ունեցած
վկայությունների շուրջ։ Հորդորեք նրանց իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե ինչպես կարող են ամրապնդել իրենց վկայությունները կամ ինչ
պետք է անեն, որպեսզի ստանան վկայություն Սուրբ Հոգու միջոցով։

ԴԱՍ  19

133



Փիլիպպեա Կեսարիա

Երկու ուսանողների հրավիրեք գալ և կանգնել դասարանի առջև և
մասնակցել դերախաղին։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
կերպարել իրեն, իսկ մյուս ուսանողին կերպարել Եկեղեցու ոչ անդամ իր
ընկերոջը։ Եկեղեցու ոչ անդամ իր ընկերոջը կերպարող ուսանողին տվեք
մի թուղթ, որի վրա գրված են հետևյալ երկու հարցերը։ Հրավիրեք
ուսանողին մեկ առ մեկ բարձրաձայն կարդալ հարցերը և խնդրեք մյուս
ուսանողին պատասխանել հարցերին։ (Կարող եք խրախուսել
դասարանի անդամներին հնարավոր տարբերակներ առաջարկել
հարցերին պատասխանող ուսանողին։)

1. Ես լսել եմ, որ ձեր եկեղեցին պնդում է, որ Հիսուս Քրիստոսի միակ
ճշմարիտ եկեղեցին է։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։

2. Իմ եկեղեցին նույնպես հավատում է Հիսուսը Քրիստոսին, ապա ինչո՞ւ
էք կարծում, որ ձեր եկեղեցին միակ ճշմարիտ եկեղեցին է։

Շնորհակալություն հայտնեք ուսանողներին իրենց մասնակցության
համար և հրավիրեք նրանց նստել։

Մատթեոս 16 գլուխն ուսումնասիրելիս հրավիրեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք կօգնեն մեզ
հասկանալ և ուրիշներին բացատրել, թե ինչն է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցին տարբերակում որպես Տիրոջ Եկեղեցի
երկրի երեսին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ երբ
Հիսուսն Իր աշակերտներին
հարցրեց Իր ինքնության մասին,
նրանք Փիլիպպեա Կեսարիայի
տարածքում էին (տես Մատթեոս
16․13)։ Հնարավորության դեպքում
ցուցադրեք Փիլիպպեա
Կեսարիայի նկարը (տես
Աստվածաշնչյան լուսանկարներ,
հմր. 26, «Փիլիպպեա Կեսարիա»)։
Հարցրեք ուսանողներին, թե այս
նկարում ինչ է պատկերված գետի
և ծառերի ետևում։ Բացատրեք, որ
Փիլիպպեա Կեսարիայի մեծ
ժայռաբեկորը նշանակալից
միջավայր կարող էր հանդիսանալ,
երբ Փրկիչը շարունակեց Իր
զրույցն աշակերտների հետ։

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 16.18-20 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես ժայռի գաղափարն
օգտագործելով, Փրկիչը նկարագրեց Իր Եկեղեցու վեմը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ի նկատի ուներ Փրկիչը, երբ ասաց, որ Իր
Եկեղեցին կկառուցի «այդ վեմի վրա»: (հատված 18):
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Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ արտահայտությունը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ խոսքերը․

«Հիսուսն Իր ուսմունքներում ասում է «Այս վեմի վրա կշինեմ իմ
եկեղեցին։ …» [Մատթեոս 16․18։] Ի՞նչն է վեմը: Հայտնությունը» (Եկեղեցու
Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 207)։

«Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին հիմնադրվել է անմիջական
հայտնության վրա, ինչպես որ միշտ եղել է Աստծո ճշմարիտ Եկեղեցին՝ համաձայն սուրբ
գրությունների (Ամովս 3․7, և Գործք 1․2)» (Ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ 207)։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք հատված 18-ի Փրկչի ուսմունքներն Իր Եկեղեցու
մասին։ (Ուսանողները պետք է հետևյալ սկզբունքի նման մի բան
բացահայտեն․ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին կառուցված է Աստծո
հայտնութան վրա: Գրեք այդ ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Իմացությունն այն մասին, որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի
Սրբերի Եկեղեցին կառուցված է Աստծո հայտնության վրա, ինչպե՞ս
կարող է ամրապնդել ավետարանի մասին ձեր վկայությունը։

• Համաձայն 19-րդ հատվածի, ի՞նչ խոստացավ Փրկիչը Պետրոսին։

• Ի՞նչ վարդապետություն կարող ենք սովորել Պետրոսին տրված Փրկչի
խոստումից։ (Համոզվեք, որ ուսանողները բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսն Իր արքայության բանալիները
վստահում է Իր ընտրյալ մարգարեներին և առաքյալներին։)

• Որո՞նք են արքայության բանալիները։ (Առաջնորդող զորությունը,
իրավունքը և իշխանությունը, որոնք անհրաժեշտ են երկրի վրա
Աստծո արքայությունը կամ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին
նախագահելու համար։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե որոնք են քահանայության
բանալիները, հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Քահանայության բանալիները Աստծո իշխանությունն են, որը Նա տվել է
քահանայության [կրողներին]՝ երկրի վրա Իր քահանայության
օգտագործումը ղեկավարելու, վերահսկելու և կառավարելու համար»
[Ձեռնարկ 2․ Սպասավորել Եկեղեցում (2010), 2.1.1]։ Եկեղեցում տեղի

ունեցող ցանկացած գործողություն կամ արարողություն կատարվում է այդ
գործողության համար պատասխանատու բանալիներ կրողի ուղղակի կամ

անուղղակի լիազորության ներքո» («Քահանայության բանալիները և իշխանությունը»,
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Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 49)։

• Համաձայն Հիսուսի խոսքերի, ի՞նչ կկարողանա անել Պետրոսն իրեն
տրված բանալիների շնորհիվ։

Բացատրեք, որ Փրկչի կողմից Պետրոսին խոստացված բանալիների
թվում էին կնքման զորության բանալիները։ Այդ զորությունը թույլ է
տալիս, որ Եկեղեցու ղեկավարների իշխանության ներքո կատարված
արարողություններն ուժի մեջ լինեն երկնքում։ Այն նաև օգտագործվում է
ընտանիքները հավերժորեն միավորելու համար։ Մեր օրերում կնքման
զորությունը կրում է Առաջին Նախագահությունը և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումը։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք այն, թե ինչու է Տերը քահանայության
բանալիները տալիս Իր մարգարեներին և առաքյալներին։
(Ուսանողները պետք է հետևյալ ճշմարտության նման մի բան
բացահայտեն․ Քահանայության բանալիներն անհրաժեշտ են երկրի
վրա Տիրոջ Եկեղեցին սպասավորելու համար։)

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ դերախաղի
հարցերը։ Հրավիրեք դասարանի անդամներին բացատրել, թե ինչպես
նրանք կպատասխանեին այս հարցերին, օգտվելով Մատթեոս 16․18–19
հատվածներում իրենց բացահայտած ճշմարտություններից։ Կարող եք
նաև հրավիրել, որպեսզի ուսանողները կիսվեն այդ ճշմարտությունների
մասին իրենց վկայություններով։

Կարող եք ցուցադրել ներկայիս Առաջին Նախագահության և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի նկարը (տես LDS.org [օրինակ, Հանդիպեք
այսօրվա մարգարեներին և առաքյալներին] և գերագույն
համաժողովների համարները՝ Ensign կամ Լիահոնա ամսագրերում) և
վկայել, որ այդ նույն բանալիները, որոնք հնում տրվել էին Պետրոսին և
մյուս առաքյալներին, այժմ կրում և կիրառվում են Տիրոջ ապրող
մարգարեների և առաքյալների կողմից։

Մատթեոս 16․21–28
Հիսուսն ուսուցանում է, թե ինչ է նշանակում Իրեն հետևել։

Ամփոփեք Մատթեոսի 16․21-28 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
խոսում էր Իր քավող զոհաբերության մասին։ Նա նաև ուսուցանեց Իր
աշակերտներին, որ նրանք պետք է հոժար լինեն հանելու բնական
մարդուն (տես Մոսիա 3․19), լինեն հնազանդ և զոհաբերեն, որպեսզի
ուրախությամբ հետևեն Իրեն։

Սուրբ գրությունների սերտում-Մատթեոս 16․15–19
Հորդորեք ուսանողներին իրենց ընտանիքների հետ կիսվել նրանով, ինչ
սովորել են Մատթեոս 16-ից։ Կարող եք Մատթեոս 16․15–19
հատվածներից մի մաս ընտրել և դասարանով անգիր սովորել այն
առաջիկա օրերին։ Այս ձեռնարկի հավելվածում կարող եք մտապահելու
մասին մտքեր գտնել։
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ԴԱՍ 20

Մատթեոս 17
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը, Մովսեսը և Եղիան քահանայության
բանալիները շնորհեցին Պետրոսին, Հակոբոսին և
Հովհաննեսին Կերպարանափոխության սարի վրա։
Սարից իջնելուց հետո Հիսուսը դևին հանում է մի տղայի

միջից։ Կափառնայում Հիսուսը երկդրամեա տուրքի
գումարը հրաշքով վճարեց Իր և Պետրոսի համար։

Ուսուցնման առաջարկներ
Մատթեոս 17․1-13
Մովսեսը և Եղիան հայտնվում են Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին

Ցույց տվեք ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը կամ խնդրեք, որ
ուսանողներից մեկը ցույց տա այն դասարանի անդամներին։

• Ի՞նչ իրավունք է տալիս վարորդական իրավունքի վկայականը
դրա տիրոջը։

Ցուցադրեք ավտոմեքենայի բանալիներ։

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ բացի վարորդական իրավունքի վկայականից նաև
ունենանք ավտոմեքենայի բանալիները։

• Մեքենան վարելու համար անհրաժեշտ վարորդական իրավունքի
վկայականը և բանալիները ինչպե՞ս կարելի է համեմատել Աստծո
գործն ղեկավարելու համար անհրաժեշտ քահանայության
իշխանության և բանալիների հետ։ (Ճիշտ նրանց նման, ովքեր
մեքենան վարելու թույլտվության համար կրում են վարորդական
իրավունքի վկայական, բազմաթիվ տղամարդիկ կրում են
քահանայության իշխանությունը։ Սակայն այնպես, ինչպես մեքենայի
բանալիները թույլ են տալիս վարել որոշակի մեքենա, քահանայության
բանալիները մարդուն թույլ են տալիս վարել կամ առաջնորդել Աստծո
աշխատանքը որոշակի ոլորտում։ Եկեղեցու Նախագահը կրում և
օգտագործում է քահանայության բանալիները՝ երկրի վրա Տիրոջ բոլոր
աշխատանքը նախագահելու և առաջնորդելու համար։)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Մատթեոս 16․19 հատվածում մենք կարդում
ենք, որ Տերը խոստացավ Պետրոսին տալ արքայության բանալիները,
կամ երկրի վրա Աստծո աշխատանքն առաջնորդելու իշխանությունը։ Այդ
ժամանակ Պետրոսին և մյուս առաքյալներից յուրաքանչյուրին արդեն
շնորհվել էր քահանայության իշխանություն, սակայն նրանց դեռևս չէր
տրվել արքայության բանալիները։

Այսօր՝ սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս, ուսանողներին հրավիրեք
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Պետրոսը ստացավ արքայության
բանալիները և ինչպես հետագայում այդ նույն բանալիները շնորհվեցին
Ջոզեֆ Սմիթի և մյուսների վրա մեր օրերում։

137



Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 6․1-2
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
բացահայտել, թե որտեղ Փրկիչը տարավ Պետրոսին, Հակոբոսին և
Հովհաննեսին, որպեսզի նախապատրաստեր նրանց քահանայության
բանալիները ստանալուն։ Կարող եք նշել, որ հնարավոր է Փրկիչն
ընտրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին գնալու Իր հետ, քանի որ
նրանք պետք է ծառայեին որպես Եկեղեցու Առաջին Նախագահություն՝
դեպի երկինք Փրկչի հարություն առնելուց ու համբարձվելուց հետո (տես
Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–56], 3:152)։

• Հիսուսը որտե՞ղ տարավ Պետրոսին, Հակոբոսին ու Հովհաննեսին։

• Սարի վրա ի՞նչ տեղի ունեցավ Փրկչի հետ։

• Ի՞նչ է նշանակում կերպարանափոխվել։

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ կերպարանափոխումը վերաբերում է
«Այն մարդկանց վիճակին, որոնք ժամանակավորապես վերափոխվում են
արտաքինով և ներքինով, այսինքն՝ բարձրացվում են հոգևոր ավելի
բարձր աստիճանի, որպեսզի կարողանան դիմանալ երկնային էակների
ներկայությանն ու փառքին» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Կերպարանափոխում», scriptures.lds.org)։ Պետրոսը, Հակոբոսը և
Հովհաննեսը նույնպես կերպարանափոխվեցին այդ ժամանակ (տես ՎևՈւ
67․11–12)։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ վերնագիրը. Այն մարդիկ, ովքեր ներկա էին
Կերպարանափոխման սարի վրա։ Այս վերնագրի տակ գրեք Հիսուս Քրիստոս,
Պետրոս, Հակոբոս և Հովհաննես։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
17.3 հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե սարի
վրա ովքեր հայտնվեցին Հիսուսին ու առաքյալներին։

• Ովքե՞ր հայտնվեցին սարի վրա։ (Բացատրեք, որ Եղիասը վերաբերում
է Հին Կտակարանի մարգարե Եղիային [տես Մատթեոս 17․3,
տողատակի գրառում բ]։)

Գրատախտակին գրված ցուցակին ավելացրեք Մովսես և Եղիա
անունները։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչու Մովսեսը և Եղիան
հայտնվեցին սարի վրա, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Նախագահ Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը․

«Փրկիչը, Մովսեսը և Եդիան [քահանայության] բանալիներ տվեցին
Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսի՝ սարի վրա, որտեղ նրանք
կերպարանափոխվեցին նրա առաջ» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 112)։
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• Ըստ Ջոզեֆ Սմիթի, ինչո՞ւ Եղիան և Մովսեսը հայտնվեցին սարի վրա։
(Որպեսզի քահանայության բանալիները հանձնեն Պետրոսին,
Հակոբոսին ու Հովհաննեսին։ Կարող եք նաև բացատրել, որ Մովսեսը
և Եղիան 1836թ․ ապրիլի 3-ին հայտնվեցին Կիրթլենդի Տաճարում,
որպեսզի վերականգնեին քահանայության բանալիները․ Մովսեսը
վերականգնեց Իսրայելի հավաքման բանալիները [տես ՎևՈւ 110․11],
իսկ Եղիան վերականգնեց այն բանալիները, որոնք առնչվում էին
կնքման զորության հետ [տես ՎևՈւ 110․13–16]։ Կիրթլենդում տեղի
ունեցած այդ հայտնություններն օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչ
տեղի ունեցավ Կերպարանափոխման սարի վրա:)

Բացատրեք, որ Աստվածաշնչի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
պարզաբանում է, որ Հովհաննես Մկրտիչը, ում Հերովդեսը սպանեց,
նույնպես հայտնվեց սարի վրա (տես Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը,
Մարկոս 9․3 [Մարկոս 9․4, տողատակի գրառում ա], տես նաև
Աստվածաշնչի բառարանը, «Եղիա»)։ Գրատախտակին գրված ցուցակին
ավելացրեք Հովհաննես Մկրտիչ անունը։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 17․4-9 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և փնտրել, թե ուրիշ ո՞վ էր ներկա Կերպարանափոխման
սարի վրա։

• Ուրիշ ո՞վ էր ներկա Կերպարանափոխման սարի վրա։ (Ավելացրեք
Հայր Աստված գրատախտակին գրված ցուցակին։)

Հակիրճ ձևով հիշեցրեք ուսանողներին, որ ավետարանի տնտեսությունը
մի ժամանակաշրջան է, որի ժամանակ Երկնային Հայրն Իր լիազորված
ծառաների միջոցով Իր փրկության ծրագրի քահանայության
իշխանությունը, արարողությունները և գիտելիքը բաշխում է երկրի
մարդկանց։ Ուսանողներից մեկին հրավիրեք գրատախտակի մոտ և
խնդրեք, որ նա մի մեկական աստղ նկարի այն մարդկանց կողքին, ովքեր
մեր տնտեսության մեջ հայտնվել են Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին։
(Ուսանողը պետք է գրատախտակին գրված բոլոր անձանց կողքին
մեկական աստղ նկարի։)
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Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը

հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին

Հովհաննես Մկրտիչը վերականգնում է
Ահարոնյան Քահանայությունը

Դասարանի անդամներին
հարցրեք, թե այդ
այցելություններից յուրաքանչյուրը
ե՞րբ է տեղի ունեցել և ո՞րն է եղել
նպատակը։ (Երբ ուսանողները
բացատրեն, կարող եք ցուցադրել
հետևյալ նկարները․ Առաջին
Տեսիլքը, Հովհաննես Մկրտիչը
շնորհում է Ահարոնյան
Քահանայությունը,
Մելքիսեդեկյան Քահանայության
վերականգնումը և Եղիան
հայտնվում է Կիրթլենդի Տաճարում
[Ավետարանի նկարների գիրք (2009),
համարներ՝ 90, 93, 94, 95, տես նաև
LDS.org]։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք
սովորել այս
իրադարձություններից
յուրաքանչյուր տնտեսության
ժամանակ քահանայության
բանալիներ շնորհելու մասին։
(Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն օգնեք
նրանց բացահայտելու հետևյալ
ճշմարտությունը․
Յուրաքանչյուր
տնտեսությունում Աստված
քահանայության բանալիները
շնորհում է Իր ընտրյալ
ծառաներին, որպեսզի նրանք
կարողանան առաջնորդել Իր
աշխատանքը երկրի վրա։)

• Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ
Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ
քահանայության բանալիները
շնորհելու այդ նույն եղանակը
մեր օրերում կրկնվել է
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետ։

• Արդյո՞ք ներկայիս մարգարեները և առաքյալները կրում են այն նույն
բանալիները, որոնք Ջոզեֆ Սմիթը ստացավ։ (Այո։) Ինչպե՞ս նրանք
ստացան այդ բանալիները։ (Բանալիները Ջոզեֆ Սմիթից
փոխանցվեցին Բրիգամ Յանգին և հաջորդ մարգարեներին։)

Կարող եք հրավիրել ուսանողներին կիսվել քահանայության
իշխանության և մեր տնտեսությունում բանալիներն ունենալու
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Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը

վերականգնում են Մելքիսեդեկյան

Քահանայությունը

Կիրթլենդի Տաճարում Եղիան

վերականգնում է կնքման բանալիները

օրհնության մասին իրենց
զգացումներով, այնպես, ինչպես
նրանք կային Հիսուս Քրիստոսի
մահկանացու ծառայության
ժամանակ։

Մատթեոս 17․14–22
Հիսուսը դևին հանում է տղայի միջից

Ամփոփեք Մատթեոս 17․14-22
հատվածները և բացատրեք, որ
հայրը որդուն բերեց Փրկչի մոտ, որ
Նա բժշկեր նրան։ Երբ Հիսուսը
բժշկեց երեխային, Նա ուսուցանեց
Իր աշակերտներին, որ որոշ
օրհնություններ կարելի միայն
ստանալ աղոթքի ու
ծոմապահության միջոցով։ Նա
նաև մարգարեացավ Իր մահվան ու
Հարության վերաբերյալ։ (Նշում․ Այս
իրադարձություններն առավել
մանրամասնորեն կքննարկվեն
Մարկոս 9․14–29-ի դասի
ժամանակ։)

Մատթեոս 17․23–26
Հիսուսը երկդրամեա տուրքի գումարը
հրաշքով վճարում է Իր և
Պետրոսի համար։

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն
Մատթեոս 17.23-26 հատվածները,
հրավիրեք նրանց գտնել այն
ճշմարտությունը, որը կօգնի մեզ
հասկանալ, թե ինչպես է մեր
օրինակն ազդում մյուսների վրա։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
հասկանալ այս հատվածների
ենթատեքստը, բացատրեք, որ ըստ
Մովսեսի օրենքի 20 տարեկանից
բարձր բոլոր իսրայելացի
տղամարդիկ պետք է վճարեին տաճարի տարեկան հարկ, որը կոչվում էր
երկդրամեա (տես Ելից 30․13–16)։ Այդ գումարներն օգտագործվում էին
տաճարն աշխատացնելու ծախսերը հոգալու համար։ Քահանաներից և
ուսուցիչներից ոմանք կառավարող խորհրդի կողմից ազատվել էին հարկ
վճարելուց։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
17.23-25 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
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ուշադրություն դարձնելով այն հարցերին, որոնք հարկահավաքներն ու
Հիսուսը տվեցին Պետրոսին։

• Հարկահավաքներն ի՞նչ հարցրեցին Պետրոսին։ Ի՞նչ պատասխան
տվեց Պետրոսը։

• Հիսուսն ի՞նչ հարցրեց Պետրոսին։ Ի՞նչ պատասխան տվեց Պետրոսը։

Բացատրեք, որ այս հատվածներում օտարներ բառը վերաբերում է
թագավորության մեջ գտնվող բոլոր մարդկանց, բացի թագավորի
զավակներից։ «Օտարները» պետք է վճարեն հարկերը, իսկ թագավորի
զավակներն ազատվում են։ Հիսուսն ուսուցանում էր Պետրոսին, որ քանի
որ Նա Աստծո որդին էր և տաճարն Իր Հոր տունն էր (տես Մատթեոս
17․24–25, Հովհաննես 2․16), Նա կարիք չուներ վճարելու հարկը և կարող էր
չվճարել այն։ Այնուամենայնիվ, հարկահավաքներն ակնկալում էին, որ
Հիսուսը կվճարեր հարկը, քանի որ նրանք չէին հասկանում, թե ով էր Նա։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 17․26 հատվածը և
ուշադրություն դարձնել, թե այնուհետև ինչ հրահանգեց Հիսուսը
Պետրոսին։

• Փրկիչն ի՞նչ հրահանգեց Պետրոսին անել։

• Ինչո՞ւ Հիսուսն ասաց, որ կվճարեր հարկը։

Գրատախտակին գրեք գայթակղեցնել բառը և բացատրեք, որ այս
ենթատեքստում «որպէսզի նորանց չ’գայթակղեցնենք»
արտահայտությունն ամենայն հավանականությամբ վերաբերվում է այն
փաստին, որ Փրկիչը չէր ցանկանում անել մի բան, որը կստիպեր
ուրիշներին հոգևոր առումով սայթաքել։ (Եթե նա չվճարեր հարկը,
հրեաներից ոմանք անբարենպաստ կերպով կվերաբերվեին Նրան և
Նրա հետևորդներին և պակաս ընկալունակ կլինեին ավետարանի
ուղերձի հանդեպ։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Փրկչի օրինակից: (Չնայած
ուսանողներն այլ կերպ կարող են արտահայտվել, նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Մենք կարող ենք հետևել Փրկչի
օրինակին և խուսափել այնպիսի արարքներից, որոնք կստիպեն
ուրիշներին հոգևոր առումով սայթաքել։ Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին):

• Որո՞նք են այլ իրավիճակները, որոնց ժամանակ այս սկզբունքը
կառաջնորդի մեզ և կօգնի ճիշտ ընտրություններ կատարել։

• Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել, երբ փորձել եք հետևել Փրկչի օրինակին և
խուսափել այնպիսի արարքներից, որոնք կարող են ստիպել
ուրիշներին հոգևոր առումով սայթաքել։

Տվեք այնպիսի հարցեր, որ առաջ են բերում զգացմունքներ և
վկայություն

Այն բանից հետո, երբ ուսանողները հասկանան սուրբ գրություններում ուսուցանվող
վարդապետությունը և սկզբունքը, նրանց այնպիսի հարցեր տվեք, որոնք օգնում են
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վերհիշել այդ վարդապետությանը կամ սկզբունքին առնչվող անցյալի հոգևոր
փորձառությունները։ Այդ հարցերը կարող են օգնել ուսանողներին իրենց կյանքում ավելի
խորը զգալ ավետարանի այդ ճշմարտության ճշմարտացիությունն ու կարևորությունը։
Հաճախ այդ զգացմունքներն ուժեղ ցանկություն են առաջացնում ավելի հավատարմորեն
ապրելու ավետարանի սկզբունքով։

Ավարտեք այս դասը, հանձնարարելով ուսանողներին իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում գրի առնել մի բան, որը նրանք կանեն, որպեսզի ավելի լավ
ապրեն վերը նշված սկզբունքով։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Երբ ուսանողներն ավելի հեշտությամբ գտնեն սուրբ գրությունների
սերտման հատվածները՝ նրանք ավելի վստահ կուսումնասիրեն
ավետարանը, կկիրառեն ավետարանի սկզբունքներն իրենց կյանքում և
կուսուցանեն սուրբ գրություններից։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայման
վարժությունները տեղադրված են այս ձեռնարկում, որպեսզի
ներկայացնեն բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք կօգնեն ուսանողներին
հաճախակի վերանայել սուրբ գրությունների սերտման հատվածները։
Վերանայման լրացուցիչ վարժություններ կարող եք գտնել այս ձեռնարկի
վերջում գտնվող հավելվածում։

Հարցաշարերը կարող են օգնել ուսանողներին հիշել այն, ինչ իրենք
սովորել են, և ստուգել իրենց սովորածը: Հանձնարարեք ուսանողներին
կարդալ սուրբ գրությունների երեք սերտման հատվածներ, որոնք այս
ձեռնարկում արդեն ներկայացվել են։ Կարող եք նաև ընդգրկել մի քանի
նոր հատվածներ։ (Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն այդ
հատվածներն իրենց սուրբ գրություններում։) Կարդալուց հետո
հարցաշարերի տեսքով ստուգեք ուսանողներին՝ տալով նրանց մեկական
հիմնաբառ հատվածներից կամ կարդալով մեկական արտահայտություն
սեմինարիայի էջանշանից։ Այնուհետև խնդրեք ուսանողներին իրենց
սուրբ գրություններում գտնել ճիշտ հատվածը:

ԴԱՍ  20
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Մատթեոս 13․24–17․27
(Մաս 4)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մատթեոս 13․24–17․27 (մաս 4) դասերի ժամանակ ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանելու որպես ձեր
դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա։ Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մատթեոս 13․24–58)
Ցորենի և որոմների մասին առակից ուսանողները սովորեցին, որ Տերը կհավաքի արդարներին վերջին
օրերին, իսկ հետո կոչնչացնի ամբարիշտներին Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։ Մյուս առակներից նրանք

սովորեցին, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցին լցնում ողջ երկիրը և հավերժական

օրհնություններ գալիս նրանց, ովքեր զոհաբերություն են անում՝ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը

ստանալու համար։

Օր 2 (Մատթեոս 14)
Մատթեոս 14 գլխից ուսանողները հասկացան, որ կարեկցելով ուրիշներին նույնիսկ մեր տխրության

պահերին, մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին։ Նրանք նաև սովորեցին, որ եթե մենք դիմենք
Աստծո օգնությանը, երբ մեր հավատքը թուլանա, Նա կարող է մեզ բարձրացնել մեր երկյուղներից և
կասկածներից։

Օր 3 (Մատթեոս 15)
Փարիսեցիներին ու դպիրներին ուղղված Փրկչի ցուցումներից ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք
ցանկանում ենք մոտենալ Աստծուն, մենք պետք է Նրա պատվիրանները վեր դասենք մեր բոլոր
ավանդույթներից ու սովորույթներից։ Նրանք նաև սովորեցին, որ եթե մենք տարվում ենք չար կամ ոչ
պատշաճ մտքերով և ցանկություններով, ապա այդ մտքերն ու ցանկությունները կպղծեն մեզ, և երբ մենք
հավատք գործադրենք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք կարող ենք օրհնություններ ստանալ համաձայն մեր
արդար ցանկությունների։

Օր 4 (Մատթեոս 16-17)
Մատթեոս 16–17 գլուխների իրենց ուսումնասիրությունից ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի

Եկեղեցին կառուցված է Աստծո հայտնութան վրա: Նրանք նաև սովորեցին քահանայության բանալիների

մասին, որոնք շնորհվել են հնում և մեր օրերում, որոնք Տիրոջ ծառաներին թույլ են տալիս սպասավորել Իր
Եկեղեցին Երկրի վրա։
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Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը հանդիմանեց Փարիսեցիներին և Սադուկեցիներին,
ովքեր Նրա աստվածայնության նշանն էին փնտրում։ Պետրոսը վկայեց,
որ Հիսուսը Քրիստոսն է և երկնային արքայության բանալիները
խոստացվեց նրան։ Ուսուցման հետևյալ մտքերի օգնությամբ
ուսանողները կարող են հասկանալ, թե ինչպես ամրացնել իրենց
վկայությունները։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 16․1-12
Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները նշան էին փնտրում Փրկչից

Դասից առաջ հետևյալ արտահայտությունները գրեք գրատախտակին․

Հրեշտակի հայտնության միջոցով

Սուրբ Հոգու միջոցով

Ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի խոսքերին հավատալով

Հրաշք տեսնելով

Սկսելով դասը խնդրեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին գրված
արտահայտություններից մեկը, որը լավագույնս է նկարագրում, թե
ինչպես նրանք կցանկանային ստանալ ավետարանի մասին վկայություն։
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց ընտրած
արտահայտությամբ և բացատրել, թե ինչու են դա ընտրել:

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 16 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք առնչվում են նրան, թե
ինչպես ենք Տիրոջ օգնությամբ ստանում ու ամրապնդում ավետարանի
մասին մեր վկայությունները։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
16.1 հատվածը։ Ուսանողներին հորդորեք հետևել նրան և գտնել, թե ինչ
էին Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիներն ուզում Հիսուսից։

• Ի՞նչ էին Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիներն ուզում Հիսուսից։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 16․2-4 հատվածները։ Դասարանի անդամներին
հանձնարարեք հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով Փարիսեցիներին
ու Սադուկեցիներին տված Փրկչի պատասխանին։

• Ըստ Տիրոջ խոսքերի, ի՞նչ նշան Նա կտար։

Բացատրեք, որ Հիսուսը նկատի ուներ Հին Կտակարանի մարգարե
Հովնանին, ում «մեծ ձուկը» կուլ տվեց (Հովնան 1․17)։ Հովնանի «թաղումը»
և ապա երեք օրից ձկան փորից դուրս գալը խորհրդանշում էր մահը,
թաղումը և երրորդ օրը գերեզմանից Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը։
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
բացատրել է Հովնան մարգարեի նշանը․ «Մեծ ձկան» մեջ Հովնանի
թաղումը և դրա մեջից դուրս գալը (Հովնան 1․15–17, 2) խորհրդանշում է
Քրիստոսի մահը, թաղումը և հարությունը» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966],
711–12)։

• Փարիսեցիներին և Սադուկեցիներին հանդիմանելուց հետո ի՞նչ
արեց Փրկիչը։

• Այս փորձառությունից ի՞նչ կարող ենք սովորել հոգևոր
ճշմարտությունը ոչ պատշաճ եղանակով փնտրելու մասին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Մենք
նշաններ փնտրելով չենք ստանում հոգևոր ճշմարտություն։)

Ամփոփեք Մատթեոս 16․5-12 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն Իր
աշակերտներին նախազգուշացրեց Փարիսեցիների ու Սադուկեցիների
կեղծ ուսմունքների մասին։

Մատթեոս 16․13–20
Պետրոսը վկայում է Հիսուսը Քրիստոսի մասին և արքայության բանալիները
խոստացվում են նրան։

Բացատրեք, որ երբ Հիսուսը հանդիմանեց Փարիսեցիներին ու
Սադուկեցիներին նշան փնտրելու մեջ, Նա ուսուցանեց Իր
աշակերտներին, թե ինչպես ճշմարտության վերաբերյալ վկայություն
ստանալ։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 16.13-14 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով Հիսուսի տված հարցին և Նրա
աշակերտների պատասխանին։

• Ի՞նչ հարցրեց Փրկիչն Իր աշակերտներին։ Ինչպե՞ս նրանք
պատասխանեցին: (Կարող եք բացատրել, որ Եղիան ու Երեմիան Հին
Կտակարանի Եղիան ու Երեմիան են։)

• Ի՞նչ է հուշում նրանց պատասխանն այն մասին, թե Նրա ծառայության
այդ ընթացքում որքան լավ էին մարդիկ հասկանում, թե ով էր Հիսուսը։

Նշում․ 4-րդ օրվա դասի ժամանակ, ուսանողներն ուսումնասիրեցին
Մատթեոս 16․15-19-ում գտնվող սուրբ գրությունների սերտման
հատվածները։ Կարող եք ժամանակ տրամադրել այդ հատվածները
նրանց հետ վերանայելու համար:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
16.15-17 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով Փրկչի տված երկրորդ հարցին։

• Ո՞րն էր Փրկչի տված երկրորդ հարցը։ Ինչպե՞ս պատասխանեց
Պետրոսը:

• Համաձայն հատված 17-ի, ինչպե՞ս Պետրոսն իմացավ, որ Հիսուսն
Աստծո Որդին է։ (Նշեք, որ Երկնային Հայրն այդ ճշմարտությունը նրան
հայտնեց Սուրբ Հոգու միջոցով։)
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• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք վկայություն ստանալ Հիսուս
Քրիստոսի մասին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսի մասին մենք վկայություն ենք
ստանում Սուրբ Հոգու կողմից հայտնության միջոցով։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար վկայություն ստանալ
Սուրբ Հոգու կողմից տրված հայտնության միջոցով, այլ ոչ թե մեկ այլ
եղանակով։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ Սուրբ Հոգու դերը
Փրկչի մասին վկայություն ձեռք բերելու մեջ, հրավիրեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Աստծո Հոգին խոսելով մարդու հոգու հետ զորություն ունի ճշմարտությունը
ավելի մեծ ազդեցությամբ և ըմբռնմամբ հաղորդելու, քան այն կարող է
հաղորդվել նույնիսկ երկնային էակների հետ անձնական շփման միջոցով։
Սուրբ Հոգու միջոցով ճշմարտությունը կարող է միահյուսվել մարմնի հենց
ջլերին և մկաններին, որպեսզի այն չմոռացվի» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները․ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթ [2013], 183–84)։

• Որո՞նք են այն բաները, որոնք մենք կարող ենք անել Սուրբ Հոգու
միջոցով հայտնություն ստանալուն նախապատրաստվելու համար։

• Ինչպե՞ս եք իմացել, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծո Որդին է և ձեր
Փրկիչը։ Ի՞նչ եք արել, որպեսզի ստանաք այդ վկայությունը
Սուրբ Հոգուց:

Հորդորեք նրանց խորհել, թե ինչպես կարող են ամրապնդել իրենց
վկայությունները կամ ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստանան վկայություն
Սուրբ Հոգու միջոցով։ Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած
տպավորությունների։

Հաջորդ մասը (Մատթեոս 18․1–22․26)
Հորդորեք ուսանողներին հիշել, թե ե՞րբ է դժվար եղել նրանց համար
ներել մեկ ուրիշի։ Հորդորեք նրանց մտածել հետևյալ հարցերի շուրջ․
Ինչո՞ւ եք ձեզ արդարացված զգում այդ մարդուն չներելու համար։ Ինչո՞ւ
մենք պետք է ներենք ուրիշների զանցանքները նույնիսկ այն ժամանակ,
երբ արդարացված ենք զգում չներելու նրանց։ Հանձնարարեք
ուսանողներին փնտրել այս հարցերի պատասխաններն՝ առաջիկա
շաբաթվա իրենց ուսումնասիրության ժամանակ։
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ԴԱՍ 21

Մատթեոս 18
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսն Իր աշակերտներին ուսուցանեց այն
սկզբունքները, որոնք կօգնեին նրանց առաջնորդելու Իր
Եկեղեցին՝ Իր համբարձվելուց հետո։ Տերը նաև պատմեց

անգութ ծառայի առակը՝ ի պատասխան ներման մասին
Պետրոսի տված հարցին։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 18․1-20
Հիսուս Քրիստոսն Իր աշակերտներին ուսուցանում է այն սկզբունքները, որոնք
կօգնեն նրանց առաջնորդել Եկեղեցին։
Հետևյալ վիրավորանքները գրեք գրատախտակին․ խաբված լինել,
գողացված իր ունենալ, դավաճանված լինել ընկերոջ կողմից։ Խնդրեք
ուսանողներին լուռ գնահատել յուրաքանչյուր վիրավորանքը՝
օգտագործելով 1-10 միավորների սանդղակը, որտեղ 1-ը ամենահեշտ
ներելին է, իսկ 10-ը ամենադժվար ներելին։ Հրավիրեք ցանկություն
հայտնող մի քանի ուսանողների կիսվել, թե ինչպես են գնահատել
յուրաքանչյուր վիրավորանքը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչու մենք պետք է ներենք
ուրիշներին, նույնիսկ եթե դա դժվար է։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոսի 18 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այն ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն նրանց հասկանալ, թե
ինչու մենք պետք է ներենք ուրիշներին։

Ամփոփեք Մատթեոս 18․1-14 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
հրահանգեց Իր աշակերտներին խոնարհեցնել իրենց և դառնալ
երեխաների նման։ Նա նաև բացատրեց, որ նրանք, ովքեր
«գայթակղեցնեն» փոքր երեխաներին, մոլորեցնեն նրանց կամ ստիպեն,
որ նրանք սայթաքեն հավատքի մեջ, կենթարկվեն Աստծո
արդարադատությանը (տես 6–7 հատվածներ, այդ թվում՝ 6-րդ հատվածի
տողատակի գրառում ա)։ Ապա Փրկիչը խորհուրդ տվեց Իր
աշակերտներին հեռացնել իրենց կյանքից այն բաները, որոնք կարող են
գայթակղեցնել նրանց կամ ստիպել նրանց սայթաքել (տես 9-րդ
հատված)։ (Նշում․ Մատթեոսի 18․1-14 հատվածներում գրված Փրկչի
ուսմունքներն առավել մանրամասնորեն կքննարկվեն Մարկոս 9 և
Ղուկաս 15 գլուխները քննարկող դասերում։)

Բացատրեք, որ երբ Փրկիչը պատվիրեց Իր աշակերտներին հեռացնել
իրենց կյանքից այն բաները, որոնք կստիպեն նրանց սայթաքել, Նա ասաց
նրանց, թե ինչ պետք է անեն մարդիկ, եթե ինչ-որ մեկը մեղանչի կամ
մեղք գործի իրենց հանդեպ։ Նա նաև Առաքյալներին ուսուցանեց
Եկեղեցու կարգապահական սկզբունքները։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 18․15
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե ինչ ասաց
Հիսուսն Իր աշակերտներին, որ նրանք անեն, եթե ինչ-որ մեկը մեղանչել
կամ մեղք է գործել իրենց դեմ

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին, թե ինչ մենք
պետք է անենք, եթե ինչ-որ մեկը մեղանչում է մեր դեմ։

Ամփոփեք Մատթեոս 18․16–17 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն
ասաց Իր առաքյալներին, որ եթե մարդը չընդունի իր սխալը և
չխոստովանի իր մեղքը և երկու կամ ավել վկաներ վկայեն նրա դեմ, ապա
այդ մարդը պետք է դուրս գցվի Եկեղեցուց։ Կարող եք նաև բացատրել, որ
այսօր այն մարդիկ, ովքեր նախագահում են Եկեղեցու կարգապահական
խորհուրդների վրա, որտեղ այդ որոշումները կայացվում են, միշտ
փնտրում են Տիրոջ կամքը այն բանի վերաբերյալ, թե արդյոք այդ
անհատը պետք է դուրս գցվի կամ հեռացվի Եկեղեցուց։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
18.18-20 հատվածները։ Ուսանողներին հորդորեք հետևել նրան և գտնել,
թե ինչ իշխանություն Առաքյալները ստացան։

• Ի՞նչ իշխանություն տրվեց Առաքյալներին։ (Բացատրեք, որ Փրկիչն
Առաքյալներին տվեց քահանայության բանալիները, որը նրանց
իշխանություն տվեց՝ Պետրոսի առաջնորդության ներքո կատարելու
կնքման արարողությունները և կապող որոշումներ կայացնել
Եկեղեցու վերաբերյալ, այդ թվում՝ թե արդյոք մեղավորը կարող էր
պահպանել անդամությունը [տես Մատթեոս 16․19]։)

• Տերն ի՞նչ խոստացավ Իր Առաքյալներին 19–20 հատվածներում։
(Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն 20-րդ հատվածի
խոստումը։)

Մատթեոս 18.21-35
Տերը պատմում է անգութ ծառայի առակը

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Թոմաս Ս․ Մոնսոնի հետևյալ պատմությունը մի ընտանիքի մասին, ում
երկու ամսական մանկիկը մահացավ․

«Հայրը կահույքագործ էր և մի գեղեցիկ արկղիկ պատրաստեց իր
թանկագին զավակի մարմնի համար։ Թաղման օրը մռայլ էր, որն
արտացոլում էր իրենց կորստի տխրությունը։ Մինչ ընտանիքը մոտենում էր
հավաքատանը և հայրը տանում էր փոքրիկ արկղիկը, փոքր թվով ընկերներ
էին հավաքվել այնտեղ։ Սակայն հավաքատան դուռը փակ էր։ Զբաղված
եպիսկոպոսը մոռացել էր թաղման արարողության մասին։ Նրա հետ կապ

հաստատելու փորձերն ապարդյուն էին։ Չիմանալով ինչ անել, հայրը դրեց արկղիկը իր
թևի տակ և իր ընտանիքի հետ, հորդառատ անձրևի տակ քայլեց դեպի տուն» (“Hidden
Wedges,” Ensign, May 2002, 19)։
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• Եթե դուք լինեիք այդ ընտանիքի անդամը, ինչպե՞ս կզգայիք, եթե
եպիսկոպոսը չհայտնվեր թաղմանը։

• Ինչո՞ւ դժվար կլինի ներել եպիսկոպոսին։

Բացատրեք, որ այն բանից հետո, երբ Փրկիչը հրահանգեց
Առաքյալներին, Պետրոսը ներման մասին հարց տվեց։ Հանձնարարեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 18.21 հատվածը և
ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք Պետրոսի հարցին։

• Ի՞նչ հարցրեց Պետրոսը Փրկչին։

Բացատրեք, որ Պետրոսի օրոք ապրող կրոնական որոշ ղեկավարներ
ուսուցանում էին, որ անձը պարտավոր չէր երեքից ավել անգամ ներել
մեկ ուրիշին։ Տիրոջը հարցնելով, թե արդյոք ինքը պետք է ինչ-որ մեկին
յոթ անգամ ների, հնարավոր է Պետրոսը մտածեց, որ ինքը մեծահոգի էր
(տես Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 3:91)։
Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոսի 18․22
հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով Փրկչի պատասխանին։

• Փրկչի ասելով, քանի՞ անգամ մենք պետք է ներենք նրանց, ովքեր
վիրավորել կամ մեղք են գործել մեր հանդեպ։ (Բացատրեք, որ
«եօթանասուն անգամ եօթը» նշանակում է, որ մենք պետք է
սահմանափակում չդնենք այն թվաքանակի վրա, թե որքան անգամ
մենք պետք է ներենք ուրիշներին։)

• Ուրիշներին ներելու վերաբերյալ ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել
Փրկչից։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել,
սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․
Տերը մեզ պատվիրել է ներել նրանց, ովքեր վիրավորել կամ մեղք են
գործել մեր հանդեպ։)

• Ի՞նչ է նշանակում ներել ուրիշներին։ (Բացատրեք, որ ներել ուրիշներին
նշանակում է սիրով վերաբերվել այն անձնավորությանը, ով
վիրավորել կամ ցավ է պատճառել մեզ և անբարյացակամ
զգացմունքներ չունենալ նրա հանդեպ [տես Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Ներել», scriptures.lds.org, ՎևՈւ 64․9–11]։ Ներել չի նշանակում, որ մենք
շարունակում ենք թույլ տալ ուրիշներին ցավ պատճառել մեզ և
անպատասխան թողնում վիրավորողին իր արարքների համար՝ լինի
դա օրինական, թե այլ եղանակներով։)

Բացատրեք, որ Պետրոսի հարցին պատասխանելուց հետո Փրկիչն Իր
աշակերտներին ուսուցանեց մի առակ, որի շնորհիվ մենք կարող ենք
հասկանալ, թե ինչու մենք պետք է ներենք ուրիշներին։

Խմբավորեք ուսանողներին զույգերով և հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգի
կարդալ Մատթեոս 18․23–35 հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչու մենք պետք է ներենք ուրիշներին։ Բավականաչափ ժամանակ
տրամադրելուց հետո, հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
սովորածով։

Մատթեոս 18․23–35 հատվածները կարդալու փոխարեն կարող եք
ուսանողներին ցուցադրել «Forgive Every One Their Trespasses․ The
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Parable of the Unmerciful Servant» [6:06]։ Երբ ուսանողները դիտեն այդ
տեսանյութը, հրավիրեք նրանց փնտրել, թե ինչու մենք պետք է ներենք
ուրիշներին։ Տեսանյութի ավարտից հետո, հրավիրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց սովորածով։ Այս տեսանյութը հասանելի է LDS.org-ում։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այս առակը,
արտագրեք հետևյալ բառերը գրատախտակին․

Թագավոր Ծառա Ծառայակից

• Որքա՞ն էր ծառան պարտք թագավորին։ (Գրեք պարտք էր թագավորին
10,000 քանքար արտահայտությունը Ծառա բառի տակ։)

Բացատրեք, որ Հիսուսի օրոք «10,000 քանքարը հավասար էր 100,000,000
դահեկանի [հռոմեական տարադրամ]։ Մեկ դահեկանը սովորական
բանվորի մեկ օրվա աշխատավարձն էր» (Jay A. Parry and Donald W. Parry,
Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95)։ Հանձնարարեք
ուսանողներին հաշվարկել, թե քանի տարի կպահանջվեր ծառայից իր
պարտքը վճարելու համար, և դա անելու համար 100,000,000 դահեկանը
բաժանեք 365 օրերի (100,000,000/365 = 273,973)։ Գրեք 273,973 տարի
գրատախտակին պարտք էր թագավորին 10,000 քանքար
արտահայտության տակ։

• Որքա՞ն էր ծառայակիցը պարտք ծառային։ (Գրեք պարտք էր ծառային
100 դահեկան արտահայտությունը Ծառայակից բառի տակ։)

Բացատրեք, որ 100 պենին հավասար էր 100 դահեկանի։ Հետևաբար,
ծառայակիցը ծառային պարտք էր մոտավորապես 100 օրվա
աշխատանքին հավասար գումար կամ իր տարեկան աշխատավարձի
գրեթե մեկ-երրորդը։ Գրեք 100 տարի գրատախտակին պարտք էր ծառային
100 դահեկան արտահայտության տակ։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ թագավորն ասաց իր ծառային, որ նա չար էր,
քանի որ չներեց իր ծառայակցի պարտքը։

Հարցրեք ուսանողներին, թե իրենց կարծիքով, ում էին խորհրդանշում
առակի մարդիկ։ Ուսանողների պատասխաններից հետո, հետևյալ
հնարավոր մեկնաբանությունը գրեք գրատախտակին. Թագավոր =
Երկնային Հայր, Ծառա = Մենք, Ծառայակից = Նրանք, ովքեր վիրավորել են մեզ։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ սկզբունք էր Փրկիչը ցանկանում ուսուցանել Իր
աշակերտներին այն մասին, թե ինչու մենք պետք է ներենք
ուրիշներին։ (Ուսանողները պետք է հետևյալ սկզբունքի նման մի բան
բացահայտեն․ Եթե մենք ցանկանում ենք, որ Աստված ների մեզ, ապա
մենք պետք է կարողանանք ներել ուրիշներին։ Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին):
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• Ի՞նչ կարող է անել մարդը, եթե նա չի կարողանում ներել ինչ-որ մեկին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ մենք կարող ենք անել,
որպեսզի ավելի պատրաստակամորեն ներենք ուրիշներին,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի․ Ֆաուստի հետևյալ
արտահայտությունը: Հնարավորության դեպքում թերթիկների տեսքով
դրանք բաժանեք ուսանողներին։

«Մենք պետք է ճանաչենք և զանազանենք զայրացկոտ զգացումները։ Այդ
անելու համար անհրաժեշտ կլինի համեստություն, բայց եթե մենք ծնկի
իջնենք և խնդրենք Երկնային Հորը, որ Նա ներման զգացում պարգևի մեզ,
Նա կօգնի մեզ։ Տերը պահանջում է մեզանից «ներել բոլոր մարդկանց»
[ՎևՈւ 64․10] մեր իսկ օգտի համար, որովհետև «ատելությունը կասեցնում է
հոգևոր աճը» [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]։ Երբ մենք

ազատում ենք մեզ ատելությունից և դառնությունից, միայն այդ ժամանակ է Տերը
սփոփանք դնում մեր սրտերում։ …

… Երբ ողբերգությունը կաթվածահար է անում, մենք չպետք է անձնական վրեժի զգացում
ունենանք, այլ թույլ տանք, որ արդարադատությունը աշխատի և իր գործը կատարի։ Հեշտ
չէ մոռանալ և բորբոքվող դժգոհությունից դատարկել մեր սրտերը։ Փրկիչն առաջարկում է
մեզ բոլորիս թանկագին խաղաղություն Իր Քավության միջոցով, բայց դա կարող է գալ
միայն այն դեպքում, երբ մենք կամենանք դուրս գցել զայրույթի, անբարյացակամության
կամ վրեժի բացասական զգացումները։ Մեզ բոլորիս համար, ովքեր ներում են «նրանց,
ովքեր զանցանքներ են արել մեր դեմ» [Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս 6․13],
նույնիսկ նրանց, ովքեր լուրջ հանցագործություններ են գործել, Քավությունը որոշ չափով
խաղաղություն և հանգստություն է բերում» (Ջեյմս Ի․ Ֆաուստ, «Ներման ապաքինող ուժը»,
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 69)։

• Ի՞նչ ասաց Նախագահ Ֆաուստը, որ մենք անենք, որպեսզի
կարողանանք ներել ուրիշներին։

• Համաձայն Նախագահ Ֆաուստի, ի՞նչ կարող է պատահել, երբ մենք
ներենք ուրիշներին։

Ուսանողներին հիշեցրեք ավելի վաղ դասի ընթացքում կարդացած
Նախագահ Մոնսոնի պատմությունը և հանձնարարեք որևէ ուսանողի
կարդալ պատմության եզրափակիչ մասը․

«Եթե ընտանիքը չլիներ հարուստ մտածելակերպի տեր, նրանք կմեղադրեին
եպիսկոպոսին և կլցվեին ոչ առողջ զգացմունքներով։ Երբ եպիսկոպոսն
իմացավ ողբերգության մասին, նա այցելեց ընտանիքին ու ներողություն
խնդրեց նրանցից։ Իր սրտում դեռևս առկա ցավի զգացողությամբ և
արցունքն աչքերին, հայրն ընդունեց ներողությունը և այդ երկուսը ըմբռնման
ոգով գրկախառնվեցին իրար» (“Hidden Wedges,” Ensign, May 2002, 19)։

• Ինչպե՞ս է Տերն օգնել ձեզ ներել մեկին, ով մեղանչել կամ վիրավորել
է ձեզ։
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• Ի՞նչն է օգնել ձեզ ներել ուրիշներին։ (Կարող եք հրավիրել
ուսանողներին պատասխանել այս հարցին իրենց դասարանային
նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում։)

Սովորածը գործնականում կիրառելու համար հարցեր տվեք և
հրավերներ հղեք։

Ավետարանի ուսուցման նպատակն է օգնել ուսանողներին կիրառել սուրբ գրությունների
սկզբունքներն ու վարդապետությունները, դարձի գալ և ստանալ հավատարիմներին ու
հնազանդներին խոստացված օրհնությունները։ Հարցերը և հրավերները, որոնք
խրախուսում են գործնականում կիրառել սովորածը, կօգնեն ուսանողներին հասկանալ, թե
ինչպես կարող են այդ սկզբունքները և վարդապետությունները կիրառել իրենց ներկայիս
իրավիճակներում և ապագայում։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ում կարող են, սակայն չեն ներում։
Հրավիրեք նրանց աղոթել ներելու ցանկության և ցավն ու բարկությունը
մոռանալու ունակության համար, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսն Իր
Քավության շնորհիվ կարողանա խաղաղություն և սփոփանք
հաղորդել նրանց։
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ԴԱՍ 22

Մատթեոս 19-20
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց ամուսնության սրբության
մասին։ Նա շեշտեց հավերժական կյանքը աշխարհիկ
հարստությունից վեր դասելու կարևորությունը և

ուսուցանեց այգու մշակների առակը։ Հիսուսը նաև
կանխագուշակեց Իր մահը և ուսուցանեց Իր
աշակերտներին ծառայել մեկմեկու։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 19․1-12
Փրկիչն ուսուցանում է ամուսնության սրբության մասին

Ցուցադրեք երջանիկ ամուսնական
զույգի մի նկար, ովքեր կնքվել են
տաճարում։ Նշեք, որ
ամուսնությանը և
ամուսնալուծությանը վերաբերող
Տիրոջ վարդապետությունը
տարբերվում է աշխարհում
ընդունված շատ
համոզմունքներից։

• Որո՞նք են ամուսնությանը և
ամուսնալուծությանը
վերաբերող աշխարհում
ընդունված որոշ
համոզմունքները։ (Զգուշացում․
Խուսափեք այլ թեմաների շուրջ
շատ ժամանակ անցկացնելուց,
ինչպես օրինակ՝ համասեռ
ամուսնությունը, որը կարող է
այսօրվա դասի այլ կարևոր սկզբունքների ժամանակը վատնել։)

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 19․1–12 գլուխն ուսումնասիրելիս
ուշադրություն դարձնել ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ
Տիրոջ ուսմունքներին և խորհել այդ ուսմունքների կարևորության մասին։

Նրբանկատ եղեք ուսանողների կարիքների ու զգացմունքների
նկատմամբ։

Երբ դուք քննարկեք ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ Փրկչի ուսմունքները,
նրբանկատ եղեք այն ուսանողների հանդեպ, ովքեր հնարավոր է անհանգստություն ու ցավ
են ապրել ծնողների կամ ընտանիքի այլ անդամների ամուսնալուծությունից։ Աղոթքով
փնտրեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը և հետևեք դրան, երբ պատրաստվեք և
ուսուցանեք: Միշտ ուշադիր լսեք, երբ ուսանողները հարցեր հղեն կամ կիսվեն իրենց
մտքերով և զգացմունքներով։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 19․1-3
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ հարցրեցին Փարիսեցիները Հիսուսին։
Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով:

Բացատրեք, որ «իր կինն արձակէ ամեն որ եւ է պատճառի համար»
արտահայտությունը (Մատթեոս 19․3) վերաբերում է այն տղամարդուն, ով
իր կնոջից բաժանվում է ամեն մի պատճառով, նույնիսկ, եթե դա չնչին
կամ եսասիրական պատճառ է։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 19․4–6
հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք այն բանի վրա, թե
Փրկիչն ինչ ուսուցանեց ամուսնության և ամուսնալուծության մասին։

• Ամուսնության վերաբերյալ ի՞նչ ճշմարտություններ ենք սովորում
Փարիսեցիներին տրված Փրկչի պատասխանից։ (Ուսանողները
կարող են բացահայտել մի քանի ճշմարտություններ, սակայն ընդգծեք,
որ տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնությունը սրբազան
հարաբերություն է, որը ծրագրվել և հաստատվել է Աստծո կողմից։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 19․7
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք մեկ ուրիշ հարցի
վրա, որը Փարիսեցիները տվեցին Փրկչին։

• Ի՞նչ հարցրեցին Փարիսեցիները Փրկչին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 19․8-9
հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք Փրկչի
պատասխանի վրա։

• Ըստ Փրկչի, ինչո՞ւ Մովսեսը թույլ տվեց ամուսնալուծությունը
Իսրայելացիների մեջ։ (Մարդկանց սրտերի կարծրության
պատճառով։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես է այդ ուսմունքն
առնչվում մեր օրերին, հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի
հետևյալ խոսքերը․

«Ամուսնության տեսակը, որը պահանջվում է վեհացման համար`
հավերժական տևողությամբ և բնույթով Աստվածանման, չի մտածում
ամուսնալուծության մասին: Տիրոջ տաճարներում զույգերն ամուսնանում են
ողջ հավերժության համար: Բայց որոշ ամուսնություններ չեն առաջադիմում
դեպի այդ կատարյալ վիճակը: «[Մեր] քարասրտության» պատճառով
[Մատթեոս 19․8], Տերը ներկայումս չի գործադրում սելեստիալ չափանիշի

հետևանքները։ Նա թույլատրում է ամուսնալուծված անձանց նորից ամուսնանալ առանց
անբարոյականության բծի, որը սահմանված է բարձրագույն օրենքում»
(«Ամուսնալուծություն», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 70)։

Կարող եք հրավիրել ուսանողներին կիսվել իրենց վկայություններով այն
մասին, որ Աստված ծրագրել և հաստատել է ամուսնությունը, որպես
տղամարդու և կնոջ միջև սրբազան հարաբերություն։
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Մատթեոս 19․13–30, 20․1–16
Հիսուսն ուսուցանում է հավերժական կյանքի մասին և պատմում է այգու
մշակների առակը

Մի ուսանողի խնդրեք առաջ գալ: Ասացեք ուսանողին, որ եթե նա 10
անգամ ձեռքերի վրա հրում վարժությունը կատարի, ապա նա կստանա
փոքրիկ պարգևատրում (ինչպես օրինակ՝ 10 փոքր կտոր կոնֆետ)։ 10
անգամ ձեռքերի վրա հրում վարժությունը կատարելուց հետո, տվեք
նրան իր պարգևատրումը, իսկ հետո հրավիրեք մեկ ուրիշ ուսանողի։
Երկրորդ ուսանողին խնդրեք կատարել մեկ հրում վարժություն ձեռքերի
վրա, իսկ հետո դասարանի անդամներին հարցրեք, թե իրենց կարծիքով
ի՞նչ պարգևատրում այդ ուսանողը պետք է ստանա և ինչո՞ւ։
Հանձնարարեք այդ երկու ուսանողներին վերադառնալ իրենց տեղերը։
Տեղեկացրեք դասարանի անդամներին, որ ավելի ուշ դասի ժամին
երկրորդ ուսանողը պարգևատրում կստանա՝ հիմնվելով նրան, ինչ
դասարանի անդամները կսովորեն սուրբ գրություններից։

Ամփոփեք Մատթեոս 19․13–27 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
հորդորեց Իր հետևորդներին աշխարհիկ հարստությունների փոխարեն
փնտրել հավերժական կյանքը։ Պետրոսը հարցրեց, թե ինչ կստանան
աշակերտներն այն բանի համար, որ Փրկչին հետևելու համար թողել էին
իրենց ունեցվածքը։ (Նշում․ Այս հատվածներում քննարկվող
իրադարձությունները ավելի մանրամասնորեն կուսուցանվեն Մարկոս 10
դասի ժամանակ։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
19.28-30 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան՝ փնտրելով Պետրոսին տված Տիրոջ պատասխանը։

• Համաձայն 29-րդ հատվածի, ի՞նչ կժառանգեն բոլոր նրանք, ովքեր
ամեն ինչ կթողնեն Փրկչին հետևելու համար։

Բացատրեք, որ դրանից հետո Փրկիչն Իր աշակերտներին ուսուցանեց մի
առակ, որի օգնությամբ բացատրեց Իր բոլոր զավակներին հավերժական
կյանքը ժառանգելու հնարավորություն ընձեռելու Երկնային Հորը
ցանկության մասին։ Այդ առակում մի մարդ օրվա տարբեր ժամերին
մշակներ է վարձում իր այգում աշխատելու համար։ Նոր Կտակարանի
ժամանակներում աշխատանքային օրը սովորաբար սկսվում էր
առավոտյան ժամը 6։00-ից և ավարտվում էր երեկոյան ժամը 06:00-ին՝
տարվա տարբեր եղանակներին մի փոքր տարբերություններով։

Հետևյալ աղյուսակն արտագրեք գրատախտակին կամ թռուցիկների
տեսքով բաժանեք ուսանողներին․
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Մշակներ
(Սկսելու
ժամանակ)

Պայմանավորված
աշխատավարձը

Աշխատած
ժամերը

Վճարված
գումարը

Վաղ առավոտյան
(6:00 )

3-րդ ժամին
(09:00 )

6-րդ ժամին
(12:00 )

9-րդ ժամին
(03:00 )

11-րդ ժամին
(05:00 )

Հանձնարարեք ուսանողներին աշխատել փոքր զույգերով։ Հանձնարարեք
նրանց կարդալ Մատթեոս 20․1–7 հատվածներն իրենց խմբերով և
ուշադրություն դարձնել առանձին խմբերի աշխատաժամանակի
տևողությանը և համաձայնության եկած աշխատավարձի չափսին։
(Դահեկանը հռոմեական մետաղադրամ էր, որը մոտավորապես
համարժեք էր մշակների օրական աշխատավարձին։)

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների մոտենալ գրատախտակին և լրացնել աղյուսակի առաջին
երկու սյունակները (կամ հանձնարարեք նրանց լրացնել իրենց
տրամադրված օրինակները)։

• Ձեր կարծիքով, ո՞վ պետք է ամենաշատը վճարվեր:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 20․8-10
հատվածները և դասարանի անդամների ուշադրությունը հրավիրեք
յուրաքանչյուր խմբի ստացած գումարի վրա։

• Որքա՞ն գումար ստացան մշակների առանձին խմբերը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրեք 1 դահեկան՝ «Վճարված գումարը»
սյունակի յուրաքանչյուր վանդակում։)

• Եթե դուք լինեիք այդ մշակները, ովքեր աշխատեցին ողջ օրը, ի՞նչ
մտքեր կամ զգացումներ կունենայիք, եթե դուք ստանայիք այն նույն
պարգևատրումը, որը ստացան մեկ ժամ աշխատած մշակները։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
20.11-14 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
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նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ասացին ամբողջ օրն աշխատած
մշակները այգու տիրոջը և ինչ պատասխան տվեց նա։

• Ո՞րն էր ամբողջ օրն աշխատած մարդկանց գանգատը։

• Ի՞նչ ասաց այգու տերը դրան ի պատասխան։

• Ինչպե՞ս այգու տերը արդար (անաչառ) վարվեց նրանց հետ, ովքեր
աշխատեցին ամբողջ օրը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին բացահայտել այս առակի
ճշմարտությունը, բացատրեք, որ մեկ դահեկանի աշխատավարձը կարող
է խորհրդանշել հավիտենական կամ հավերժական կյանքը, ինչպես
նշված է Մատթեոս 19․29-ում։ Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ
անավարտ նախադասությունը. Աստված հավերժական կյանք է տալիս այն
բոլոր մարդկանց, ովքեր …

• Եթե այս առակում պարգևատրումը խորհրդանշում է հավերժական
կյանքը, ի՞նչը կարող է խորհրդանշել աշխատանքը։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր պատասխաններ տալ, սակայն համոզվեք, որ
նրանց ընդգծեն, որ այս առակում աշխատանքը կարող է խորհրդանշել
Աստծո հետ սրբազան ուխտեր կապելը և պահելը։ Ուսանողների
պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրված ճշմարտությունը
լրացրեք հետևյալ կերպ․ Աստված հավերժական կյանք է տալիս այն
բոլոր մարդկանց, ովքեր սրբազան ուխտեր են կապում և պահում Իր
հետ։)

Նշեք, որ այս ճշմարտությունն օգնում է մեզ հասկանալ Երկնային Հոր
ողորմածությունն այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր չեն կապում և պահում
ուխտեր իրենց կյանքի վաղ շրջանում և նրանց հանդեպ, ովքեր
հնարավորություն չեն ունենում անելու դա իրենց մահից հետո (տես ՎևՈւ
137․7–8)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք իմանանք, որ Աստված
հավերժական կյանք է տալիս այն բոլոր մարդկանց, ովքեր սրբազան
ուխտեր են կապում և պահում Իր հետ անկախ նրանից, թե երբ է դա
տեղի ունենում։

Հիշեցրեք ուսանողներին այն երկրորդ ուսանողի մասին, ով միայն մեկ
հրում վարժություն կատարեց և հարցրեք․

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պարգևատրում պետք է այս ուսանողը ստանա
մեկ հրում վարժություն կատարելով։ (Ուսանողին տվեք այն նույն
պարգևատրումը, որը դուք տվեցիք 10 հրում վարժություն կատարող
ուսանողին։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
20.15-16 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպիսի պատասխան տվեց այգու
տերը նրանց, ովքեր գանգատվում էին մյուս աշխատողների հանդեպ նրա
բարությունից։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ի նկատի ուներ այգու տերը, երբ ասաց. «քո աչքը
չա՞ր է որ ես բարերար եմ» (հատված 15):
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Բացատրեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․
Հոլլանդն այդ հարցը հետևյալ կերպ է ձևակերպել․ «Ինչո՞ւ պետք է դուք
նախանձեք, որովհետև ես նախընտրում եմ բարի լինել» («Այգու
մշակները», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 31)։

• Ի՞նչ է նշանակում 16-րդ հատվածի արտահայտությունը, որ «շատերն
են կանչված, բայց քչերն են ընտրված»։ (Լինել կանչված նշանակում է
հրավիրված լինել մասնակցելու Երկնային Հոր աշխատանքին։ Լինել
ընտրված նշանակում է ստանալ Նրա օրհնությունները՝ այդ թվում
հավերժական կյանքի օրհնությունը։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել 16-րդ հատվածից: (Ուսանողները
կարող են բացահայտել մի շարք սկզբունքներ, այդ թվում հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք նախանձում ենք ուրիշներին տված Երկնային
Հոր օրհնություններին, ապա մենք կարող ենք կորցնել այն
օրհնությունները, որոնք Նա ցանկանում է մեզ տալ։)

Բարձրաձայն կարդացեք Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը և հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես
նրանք կարող են գայթակղվել և դրա արդյունքում նախանձել այն
օրհնություններին, որոնք Երկնային Հայրը տալիս է ուրիշներին․

«Մեր կյանքում կարող են լինել ժամանակներ, երբ ինչ-որ մեկը անսպասելի
օրհնություն է ստանում կամ որևէ հատուկ ճանաչման է արժանանում։
Կարո՞ղ եմ խնդրել ձեզ չվիրավորվել և իհարկե չնախանձել, երբ բախտը
ժպտում է մեկ ուրիշին։ Մեզանից չի պակասում, երբ մեկ ուրիշին ավելին է
տրվում։ Մենք մրցակցության մեջ չենք միմյանց հետ, տեսնելու թե ով է
ամենահարուստը, ամենատաղանդավորը, ամենագեղեցիկը կամ

ամենաօրհնվածը։ Մրցակցությունը, որն իրականում առկա է, մրցակցություն է
մեղքի դեմ։ …

… Տենչալը, խռովելը կամ ուրիշներին վիրավորելը չի բարձրացնում ձեր դիրքը, ոչ էլ ինչ-որ
մեկին նվաստացնելը բարելավում է ձեր ինքնագնահատականը։ Այսպիսով, եղեք բարի և
եղեք երախտապարտ, որ Աստված բարի է։ Սա է երջանիկ ապրելակերպը» («Այգու
մշակները», 31, 32)։

Այգու մշակների առակն ուսումնասիրելուց հետո, ուսանողների հետ
կիսվեք նրանց բացահայտած ճշմարտությունների մասին ձեր
վկայությունով։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը։ Ուսանողներին
ժամանակ տվեք այդ նախադասությունը տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում ավարտելու համար․
Ելնելով այս առակից իմ սովորածից, ես ․․․

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, մի քանի ուսանողների
հրավիրեք դասարանի անդամների հետ կիսվելու իրենց գրածով, եթե
նրանք ցանկանում են դա։
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Մատթեոս 20․17–34
Հիսուսը կանխագուշակեց Իր մահը և ուսուցանեց Իր աշակերտներին ծառայել
ուրիշներին։

Ամփոփեք Մատթեոս 20․17–34 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչը
կանխագուշակեց, որ Իրեն կդավաճանեն և կդատապարտեն
մահապատժի, երբ Նա վերադառնա Երուսաղեմ։ Նա ուսուցանեց Իր
աշակերտներին, որ պաշտոնի ու իշխանության ձգտելու փոխարեն նրանք
պետք է հետևեն Իր օրինակին և ծառայեն ուրիշներին։
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ԴԱՍ 23

Մատթեոս 21․1-16
Նախաբան
Իր կյանքի վերջին շաբաթվա սկզբում Հիսուսը
հանդիսավոր մուտք է գործում Երուսաղեմ։ Այնտեղ Նա

երկրորդ անգամ մաքրեց տաճարը և բժշկեց Իր մոտ
եկող կույրերին ու կաղերին։

Ուսուցման առաջարկներ
Նշում․ Այս դասի վերջում կա մեկ էջանոց տեսողական նյութ, որը
վերնագրված է «Հիսուս Քրիստոսի վերջին շաբաթը, Քավությունը և
Հարությունը»։ Փրկչի մահկանացու կյանքի վերջին շաբաթվա այս
համառոտ ակնարկը կարող է ձեզ և ձեր ուսանողներին օգնել հասկանալ
այն իրադարձությունները, որոնք հանգեցրին Հիսուս Քրիստոսի
մահվանը և Հարությանը։ Կարող եք նաև այդ ակնարկն օգտագործել
Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի գրքերի ուսումնասիրության
ժամանակ։

Մատթեոս 21․1-11
Հիսուս Քրիստոսը հանդիսավոր մուտք է գործում Երուսաղեմ:
Մի սննդատեսակ կամ դրա անունը գրեք գրատախտակին։ Հարցրեք
ուսանողներին, թե արդյո՞ք նրանք փորձել են այդ սնունդը և արդյո՞ք
խորհուրդ կտային այն ուրիշներին։ Հրավիրեք սնունդը խորհուրդ տված
ուսանողին կանգնել դասարանի առաջ։ Հորդորեք նրան պատկերացնել,
որ ոչ ոք չի փորձել այդ սնունդը։ Հանձնարարեք ուսանողին ցուցադրել, թե
ինչ բառերով կամ գործողություններով նա ցանկություն կառաջացնի
ինչ-որ մեկի մոտ այդ պտուղը ճաշակելու։ Ավարտելուց հետո հրավիրեք
այդ ուսանողին նստել իր տեղը։ Ապա հարցրեք դասարանին.

• Եթե դուք այդ սնունդը նախկինում չեք փորձել, որքա՞ն հավանական է,
որ կցանկանայիք համտեսել այն հիմա։ Ինչո՞ւ:

161



Ցուցադրեք Փրկչի նկարը։
Բացատրեք, որ բազմաթիվ
մարդիկ լավ չեն ճանաչում Հիսուս
Քրիստոսին և Նրա ավետարանը,
և որ մենք
պատասխանատվություն ունենք
օգնելու նրանց իմանալ
Նրա մասին։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել,
թե ինչ կարող են անել՝ օգնելու
համար ինչ-որ մեկին ավելի շատ
իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մասին։
Խնդրեք ուսանողներին
Մատթեոսի 21․1-11 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այն
սկզբունքը, որը կօգնի նրան, մինչ
նրանք հորդորում են ուրիշներին
ավելի շատ իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Բացատրեք, որ Մատթեոս 21 գլխում գրված են այն իրադարձությունները,
որոնք տեղի ունեցան Փրկչի Խաչելությունից հինգ օր առաջ։ Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ մարդկանց մի բազմություն հետևեց Հիսուսին և Նրա
Առաքյալներին, երբ նրանք Երիքովից գնում էին Երուսաղեմ (տես
Մատթեոս 20․17–18, 29)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 21․1-5
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուս Քրիստոսն ինչ հրահանգեց Իր
աշակերտներին, որ անեն։

• Ի՞նչ հրահանգեց Հիսուսն Իր աշակերտներին, որ անեն:

Բացատրեք, որ Մատթեոս 21․4–5 գլուխներում մեջբերված
մարգարեությունը գտնվում է Զաքարիա 9․9–10 հատվածներում։ (Կարող
եք ուսանողներին հորդորել, որ նրանք այդ հղումը գրեն 5-րդ հատվածի
կողքին։) Այդ մարգարեությունը խոստացված Մեսիայի կամ «օծյալ
Մարգարե, Քահանա, Թագավոր և Ազատիչ, որի գալստին անհամբեր
սպասում էին հրեաները» մասին էր (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Մեսիա»,
scriptures.lds.org)։ Նշեք, որ աստվածաշնչյան ժամանակներում ավանակը
«Հրեական հարստության խորհրդանիշ էր։ … Հեծնելով ավանակը …
Հիսուսը ցույց տվեց, որ եկավ որպես խաղաղ և «խոնարհ» Փրկիչ, այլ ոչ
թե ռազմաձիու վրա նստած մի նվաճող» (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 64)։

• Տարբեր մշակույթներում որո՞նք են այն գործողությունները, որոնք
ցույց են տալիս թագավորներին հարգալից կերպով ընդունելը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 21․6-8
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեցին «խիստ շատ ժողովուրդները»
(8-րդ հատված), երբ Հիսուսը հեծած մտավ Երուսաղեմ։ (Կարող եք նշել,
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որ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության Մատթեոս 21․5 [Մատթեոս 21․7
հատվածի տողատակի գրառում ա] հատվածը պարզաբանում է, որ միայն
մեկ կենդանի բերվեց և հեծվեց։)

• Ի՞նչ արեց բազմությունը, որպեսզի հարգալից կերպով ընդուներ
Հիսուսին որպես Մեսիա։ (Կարող եք նշել, որ Հովհաննեսի
ավետարանը մատնանշում է, որ բազմությունն օգտագործեց
«արմավենիների ճյուղեր» [Հովհաննես 12․13]։ Արմավենու ճյուղերը
թշնամիների դեմ հաղթանակի հրեական խորհդրանիշ էր։
Գորգածածկ ուղի գցելով, ինչպես այն մեկը, որը բազմությունը գցեց
ճյուղերի ու շորերի օգնությամբ, մի ժեստ էր, որն արվում էր
թագավորներին կամ հաղթողներին պատվելու համար։ Այդպես
վարվելով, բազմությունն ընդունում և ողջունում էր Հիսուսին որպես
իրենց Ազատարարի և Թագավորի։)

Ցուցադրեք Հանդիսավոր մուտքը
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], no. 50, տես նաև LDS.org)։
Խնդրեք ուսանողներին
պատկերացնել, որ նրանք այդ
նկարում պատկերված
մարդկանցից են։ Բարձրաձայն
կարդացեք Մատթեոս 21․9
հատվածի առաջին կեսը և
հանձնարարեք դասարանի
անդամներին միաձայն
բարձրաձայն կարդալ երկրորդ կեսի բազմության աղաղակն այնպես,
կարծես նրանք կազմում էին բազմության մասը։

• Ի՞նչ բառ էին մարդիկ կրկնում։ (Ովսաննա:)

Բացատրեք, որ ովսաննա նշանակում է «փրկիր այժմ» (Աստվածաշնչի
բառարան, «Ովսաննա»)։ Խնդրեք, որ ուսանողներն այս
մեկնաբանությունը գրեն իրենց սուրբ գրություններում՝
հատված 9-ի կողքին։

Նշումներ և նոթագրումներ կատարել սուրբ գրություններում
Սուրբ գրություններում նշումներ ու նոթագրումներ կատարելն ամենաօգտակար եղանակն
է ուսանողների համար՝ հիշելու այն, ինչ սովորել են։ Ուսանողները կարող են անել այդ՝
ընդգծելով կամ երանգավորելով կարևոր բառերը կամ արտահայտությունները։ Նրանք
կարող են նաև իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքներում գրել սահմանումներ,
սկզբունքներ, մարգարեական մեկնաբանություններ կամ անձնական մտքեր ու
տպավորություններ։

Բացատրեք, որ բազմության աղաղակի մի մասը, որն իրականացումն էր
մեսիական մարգարեությունը, գտնվում է Սաղմոս 118․25–26
հատվածներում։ Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողներն այդ
մեջբերումը գրեն Մատթեոս 21․9-ի կողքին։ Բացատրեք, որ
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թագավորական և մարգարեական «Դավթի Որդին» կոչումը (9-րդ
հատված) վերապահված էր Դավթի գահի ժառանգորդին։

• Այդ աղաղակների և մարդկանց խոսքերի համաձայն ո՞վ էր Հիսուսը։

• Եթե այդ ժամանակ Երուսաղեմում ապրեիք, ի՞նչ մտքեր կամ
զգացումներ կծագեին, երբ տեսնեիք Փրկչի հանդիսավոր մուտքը։

Նշեք, որ հազարավոր այլ մարդիկ այդ ժամանակ Երուսաղեմում էին
Զատիկը նշելու համար։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 21.10-11 հատվածները։ Հանձնարարեք
դասարանի անդամներին հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով
Երուսաղեմում գտնվող այլ մարդկանց հանդեպ ժողովրդի
վերաբերմունքի ազդեցությանը։

• Ժողովրդի վերաբերմունքի պատճառով ի՞նչ հարց տվեցին
մյուս մարդիկ։

• Ինչպես նկարագրված է այս պատմության մեջ, ի՞նչ կպատահի, երբ
մենք հրապարակավ ընդունենք ու խոսենք Հիսուս Քրիստոսի մասին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք
հրապարակավ ընդունենք և խոսենք Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք
կարող ենք ցանկություն առաջացնել ուրիշների մոտ՝ ավելի շատ
իմանալու Նրա մասին։ Կարող եք այդ սկզբունքը գրել
գրատախտակին։)

• Եկեղեցու ժողովներից բացի որո՞նք են այն միջավայրերը, որտեղ մենք
կարող ենք հրապարակավ ընդունել ու խոսել Հիսուս Քրիստոսի
մասին։ (Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ պատշաճ դեպքերում
մենք կարող ենք դա անել պաշտոնական միջավայրում, սոցիալական
մեդիայի միջոցով և ընկերների, ընտանիքի անդամների և
հարևանների հետ մեր ունեցած զրույցների ժամանակ։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք հրապարակավ ընդունել ու խոսել Հիսուս
Քրիստոսի մասին այնպես, որ ուրիշների մոտ ցանկություն առաջանա
ավելին իմանալու Նրա մասին։

• Ինչպե՞ս կպատասխանեիք, եթե ձեզ հարցնեին, թե ով էր Հիսուս
Քրիստոսը։

Գրեք հետևյալ հարցերը գրատախտակին և խնդրեք ուսանողներին
պատասխանել դրանցից մեկին իրենց դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում․

Ե՞րբ են Հիսուս Քրիստոսին հրապարակավ ընդունելու և Նրա մասին
խոսելու ինչ-որ մեկի ջանքերը ցանկություն առաջացրել ձեր մեջ, որ ավելին
իմանաք Նրա մասին։
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Ե՞րբ եք դուք (կամ ձեզ ծանոթ մեկը) ինչ-որ մեկի մոտ ցանկություն
առաջացրել ավելին իմանալու Հիսուս Քրիստոսի մասին, երբ
հրապարակավ ընդունել ու խոսել եք Նրա մասին։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, հրավիրեք մի քանի
ուսանողների, ովքեր ցանկանում են, կիսվել իրենց մտքերով։

Խրախուսեք ուսանողներին փնտրել և բաց չթողնել Հիսուս Քրիստոսին
պատշաճ ձևով ընդունելու և Նրա մասին խոսելու հնարավորությունները։

Մատթեոս 21․12–16
Հիսուսը մաքրում է տաճարը և բժշկում է կույրերին ու կաղերին։

Ցուցադրեք ձեր ապրելու վայրին մոտ տեղակայված Վերջին Օրերի
Սրբերի մի տաճար։ Հրավիրեք ուսանողներին խորհել և նկարագրել այն
մտքերն ու զգացմունքները, որոնք վերջին անգամ տաճար այցելելիս
նրանք ունեցել են։ Եթե ուսանողները երբեք չեն եղել տաճարում,
հարցրեք նրանց, թե իրենց կարծիքով ինչպե՞ս կզգային տաճարի
ներսում։

• Ի՞նչ է տեղի ունենում տաճարում, որը թույլ է տալիս մեզ այդպիսի
զգացմունքներ ունենալ։

Ցուցադրեք Իմ Հոր տունը նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 52, տես նաև LDS.org)։
Բացատրեք, որ Երուսաղեմ մուտք
գործելուց հետո, Փրկիչը մտավ
տաճարի տարածք։ Հանձնարարեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 21.12-13
հատվածները։ Հանձնարարեք
դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչ էին անում որոշ մարդիկ, որը վիրավորական էր Երկնային Հոր և
Հիսուս Քրիստոսի համար։

• Ինչպե՞ս էին որոշ մարդիկ վերաբերվում Աստծո տանը։

Բացատրեք, որ այցելուները, ովքեր Զատիկը տոնելու համար եկել էին
Երուսաղեմ, պետք է գնեին կենդանիներ, որպեսզի երկրպագության
համար զոհաբերություններ անեին դրանցով։ Փող փոխողները
փոխանակում էին հռոմեական և այլ արժույթները տաճարի արժույթի
հետ, որպեսզի դրանցով կենդանիներին վաճառեին, իսկ մյուս
վաճառականները վաճառում էին կենդանիներին։

• Ի՞նչն էր սխալ այդ տեսակ գործը տաճարի տարածքում
կազմակերպելու մեջ։
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Կարող եք նշել, որ չնայած նրան, որ այդ գործն անհրաժեշտություն էր և
բարի նպատակների էր ծառայում, դրա կատարման վայրը և եղանակը
անքաղաքավարի ու անհարգալից էր վաճառականների կողմից։ 13-րդ
հատվածը ենթադրում է, որ փող փոխողներն ու վաճառականներն ավելի
շատ հետաքրքրված էին ֆինանսական օգուտ ստանալու մեջ, քան
Աստծուն երկրպագելու և ուրիշներին դրանում օգնելու մեջ։

• Փրկչի խոսքերից և գործողություններից, ի՞նչ ճշմարտություն մենք
կարող ենք սովորել տաճարի մասին։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Տիրոջ տունը սուրբ վայր է և
Նա ցանկանում է, որ մենք ակնածանքով վերաբերվենք դրան։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք ակնածանք ցուցաբերել Տիրոջ տան հանդեպ։

• Արժանի կերպով տաճար այցելելն ինչպե՞ս է ակնածանք դրսևորում
տաճարի հանդեպ։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
21.14 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեց Փրկիչը տաճարում՝ այն
մաքրելուց հետո։

• Ի՞նչ արեց Փրկիչն այն կույրերի ու կաղերի համար, ովքեր տաճարում
մոտեցան Իրեն։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե ինչ
կարող է անել Տերը մեզ համար, եթե մենք այցելենք տաճար։
(Համոզվեք, որ ուսանողները բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․
Եթե մենք այցելենք տաճար, Տերը կարող է բժշկել մեզ։)

• Բացի մարմնական հիվանդություններից, ուրիշ ի՞նչ
հիվանդություններ ու խնդիրներ Տերը կարող է բուժել, երբ մենք
այցելենք տաճար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստի հետևյալ
արտահայտությունը։ Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրությամբ լսել
Նախագահ Ֆաուստի վկայությունն այն ճշմարտության մասին, որը նրանք
բացահայտեցին։

«Տերը բազմաթիվ հնարավորություններ է տվել մեզ, որոնց միջոցով մենք
կարող ենք ստանալ [Նրա] ապաքինող ազդեցությունը։ Ես երախտապարտ
եմ, որ Տերը երկրի վրա վերականգնել է տաճարային աշխատանքը։ Սա
փրկության աշխատանքի կարևորագույն մասն է, թե՛ կենդանի մարդկանց և
թե՛ մահացածների համար։ Մեր տաճարները հանդիսանում են մի
սրբավայր, որտեղ մենք կարող ենք մի կողմ դնել աշխարհիկ

անհանգստությունները։ Մեր տաճարները հանդիսանում են խաղաղության և
հանգստության վայր։ Այս նվիրական սրբավայրերում Աստված «բժշկում է սրտով
կոտրուածներին եւ վիրակապում նրանց վերքերը» (Սաղմ. 147․3)» (“Spiritual Healing,”
Ensign, May 1992, 7)։
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• Տիրոջ տանը երկրպագելով, ինչո՞ւ ենք մենք զգում Նրա ապաքինող
ազդեցությունը։

Բացատրեք, որ այն ապաքինումը, որը մենք զգում ենք տաճարային
երկրպագության ժամանակ, կարող է անմիջապես տեղի ունենալ, ինչպես
դա տեղի ունեցավ այս պատմության մեջ նկարագրված կույրերի ու
կաղերի հետ, կամ կարող է տեղի ունենալ ժամանակի ընթացքում։

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը, զգացել Տիրոջ բժշկող
ազդեցությունը տաճարային երկրպագության ժամանակ։ (Կարող եք
նաև կիսվել ձեր անձնական փորձառությամբ։)

Ամփոփեք Մատթեոս 21․15–16 հատվածները և բացատրեք, որ
քահանայապետերն ու դպիրները դժգոհ էին, տեսնելով այն, ինչ արեց
Հիսուսը տաճարում և մարդկանց աղաղակելիս Նրան «Ովսաննա»։
Հիսուսը նշեց, որ Իր հանդեպ ժողովրդի ընդհանուր ճանաչումը
իրականացրեց մարգարեությունը (տես Սաղմոս 8․2)։

Վերջում կիսվեք այս դասին քննարկված ճշմարտությունների վերաբերյալ
ձեր վկայությամբ:
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ԴԱՍ 24

Մատթեոս 21․17–22․14
Նախաբան
Բեթանիա գյուղում գիշերն անցկացնելուց հետո Հիսուսը
վերադարձավ տաճար։ Ճանապարհին Նա անիծեց
թզենուն։ Հրեաների առաջնորդները տաճարում մոտեցան
նրան ու կասկածի տակ դրեցին Նրա իշխանությունը։

Հիսուսը կշտամբեց նրանց և ուսուցանեց մի քանի առակ,
որոնք ցույց էին տալիս Նրան և Նրա ավետարանն
ընդունելու կամ մերժելու հետևանքները։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 21․17–32
Հիսուսն անիծում է թզենին և կշտամբում է հրեաների առաջնորդներին։

Մինչև դասը սկսելը գրեք հետևյալ հարցը գրատախտակին. Ե՞րբ է
պատահել, երբ բացահայտել եք, որ ինչ-որ բան այնքան էլ լավը չէ, ինչպես երևում
է արտաքինից։

Դասն սկսելուց առաջ հրավիրեք մեկ կամ մի քանի ուսանողների
կիսվելու գրատախտակին գրված հարցի վերաբերյալ իրենց
պատասխաններով։

Բացատրեք, որ Մատթեոս 21 գլխում ներկայացվում է, մի պատմություն,
որտեղ Հիսուս Քրիստոսը բախվեց մի բանի, որն այնքան էլ լավը չէր,
ինչպես երևում էր արտաքինից։ Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 21
գլխի մեջ փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք ոչ միայն կօգնեն
մեզ արդար երևալ, այլ նաև իրականում ապրել արդար կյանքով։

Մատթեոս 21 գլխի բովանդակությունն ընդգծելու համար, բացատրեք, որ
հանդիսավոր կերպով Երուսաղեմ մտնելուց և տաճարը մաքրելուց հետո,
Հիսուսը գիշերը մնաց Բեթանիայում, որը մի փոքրիկ գյուղ էր ոչ շատ
հեռու Երուսաղեմից։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 21.18-22 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով նրան, ինչ արեց
Փրկիչը հաջորդ օրը, երբ Բեթանիայից վերադարձավ Երուսաղեմ։

• Ի՞նչ արեց Փրկիչը թզենու համար։
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Ցուցադրեք տերևներով թզենու մի
նկար։ Բացատրեք, որ սովորաբար
թզենու տերևները նշանակում են,
որ ծառի վրա պտուղներ կան։
Գարնանը (երբ Փրկիչը տեսավ
թզենին, որն անպտուղ էր)
թզենիները սովորաբար տալիս են
վաղահաս պտուղներ։ Եթե դա
տեղի չի ունենում, ապա դա
նշանակում է, որ այդ ծառերը կլոր
տարին պտուղ չեն տա։ Այս
պատմության մեջ նկարագրված
ծառը արտաքինից ուներ
պտղաբեր ծառի տեսք, սակայն այն որևէ պտուղ չէր տվել։ Թզենին
անիծելու պատճառներից մեկն այն էր, որ Փրկիչը ցանկանում էր Իր
աշակերտներին ուսուցանել հրեաների այլասերված կրոնական
առաջնորդների մասին։

• Ելնելով այն բանից, ինչ դուք սովորեցիք Փրկչի օրերի հրեա
կրոնական առաջնորդների մասին, ինչպե՞ս էին նրանցից շատերը
նման այս պատմության մեջ նկարագրված թզենուն։ (Նրանք
արտաքինից հետևում էին Աստծուն, սակայն չէին տալիս իրական
պտուղներ կամ արդարության գործեր։)

Ամփոփեք Մատթեոս 21․23–27 հատվածները և բացատրեք, որ այդ հրեա
առաջնորդներից ոմանք տաճարում մոտեցան Փրկչին և կասկածի տակ
դրեցին այն իշխանությունը, որով Նա Իր հանդիսավոր մուտքը գործեց
Երուսաղեմ և մաքրեց տաճարը։ Փրկիչը պատասխանեց նրանց այն
հարցով, թե արդյոք Հովհաննես Մկրտիչի մկրտությունը (կամ
ծառայությունը) լիազորված էր Աստծո, թե մարդու կողմից։ Այդ
առաջնորդները չպատասխանեցին Փրկչի հարցին՝ այն վախով, որ
կդատապարտեն իրենց կամ կվիրավորեն այն մարդկանց, ովքեր
ընդունեցին Հովհաննեսին որպես մարգարե։ Փրկիչն ասաց, որ Նա
նույնպես չի պատասխանի նրանց հարցերին, իսկ հետո պատմեց երեք
առակ, որոնք լուսաբանում էին այլասերված հրեա առաջնորդների
արարքները։ Առաջին առակը նկարագրում է, թե ինչպես երկու որդիներ
տարբեր կերպ պատասխանեցին իրենց հորը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
21.28-30 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և փնտրել, թե որդիներից որ մեկն էր ավելի նման հրեա
առաջնորդներին։

• Որդիներից ո՞ր մեկն էր ավելի նման հրեա առաջնորդներին։
Ի՞նչ ձևով։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
21.31-32 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և փնտրել, թե այս առակի միջոցով, ինչ ուսուցանեց Փրկիչը
այլասերված հրեա առաջնորդների մասին։ (Կարող եք բացատրել, որ
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մաքսավորները հարկ հավաքողներն են, իսկ պոռնիկները՝
մարմնավաճառները։ Հրեա առաջնորդներն արհամարհում էին այս երկու
խմբերի մարդկանց և համարում էին նրանց մեղավորներ։)

• Ինչպե՞ս էին մաքսավորներն ու պոռնիկները նման առաջին որդուն;

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Փրկիչի ուսմունքներից այն
մասին, թե ով առաջինը կմտնի Աստծո արքայություն։ Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Աստծո արքայություն
մտնելու համար մենք պետք է հնազանդվենք մեր Երկնային Հորը և
ապաշխարենք մեր մեղքերից, ոչ թե միայն ասել կամ ձևացնել, թե
հավատում ենք Նրան։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտության
պատշաճությունը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
հետևյալ դրվագը․

Մի երիտասարդ տղա հաճախ ծնողներին ասում է, որ ինքը հաճախում է
Եկեղեցու միջոցառումներին, երբ իրականում դրա փոխարեն գնում է
ընկերոջ տուն։ Երբ նա Եկեղեցու ղեկավարների և ուսուցիչների
շրջապատում է, նա խոսում և անում է այնպես, կարծես, պահում է
Երկնային Հոր պատվիրանները, բայց այդ միջավայրից դուրս գտնվելիս
նա գիտակցաբար խախտում է պատվիրաններից շատերը։

• Ինչպե՞ս կարող են այդ երիտասարդ տղայի որոշումները խանգարել
նրան մտնել Աստծո արքայությունը։

• Եթե դուք լինեիք այդ երիտասարդ տղայի ընկերը, ի՞նչ կասեիք նրան,
որպեսզի օգնեիք նրան փոխել իր վարքագիծը։

Հանձնարարեք մեկ այլ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ դրվագը․

Մի երիտասարդ աղջիկ դպրոցում իր ընկերուհիների հետ բամբասում է
մի քանի աղջիկների մասին, սակայն ձևացնում է, թե ընկեր է այդ
աղջիկների հետ, երբ գտնվում է նրանց շրջապատում։ Նա կանոնավոր
կերպով հաճախում է եկեղեցի և ճաշակում հաղորդությունը, սակայն
ժողովների ժամանակ նա հաճախ իր ընկերների հետ փոխանակվում է
տեքստային հաղորդագրություններով՝ քննադատելով իրեն
շրջապատողներին։

• Ինչպե՞ս է այդ երիտասարդ աղջիկը պարզապես ձևացնում, որ
պահում է Երկնային Հոր պատվիրանները։

• Այս պատմությունների օրինակներից բացի, իրականում Երկնային
Հորը հնազանդվելու փոխարեն, ի՞նչ այլ եղանակներով մենք կարող
ենք գայթակղվել և ձևացնել, թե հնազանդվում ենք Երկնային Հորը։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 21 գլուխն ուսումնասիրելիս
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի չնմանվեն
անպտուղ թզենու ծառին։

ԴԱՍ  24

170



Մատթեոս 21․33–22․14
Հիսուսն ուսուցանում է չար մշակների և հարսանիքի հրավիրվածների
առակները։

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Հնարավորության դեպքում
յուրաքանչյուր զույգի տրամադրեք հետևյալ աղյուսակի

մեկական օրինակ։ Հանձնարարեք ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 21․33–41 հատվածներն իրենց զուգընկերոջ հետ և լրացնել
աղյուսակը՝ գրելով, թե իրենց կարծիքով, ինչ են ներկայացնում վերջին
երեք խորհրդանիշները։

Չար մշակների առակը

Մատթեոս 21․33–41

Խորհրդանիշ Նշանակություն

Տանուտեր Երկնային Հայր

Մշակներ

Ծառաներ

Տանուտերի որդի

Այն բանից հետո, երբ ուսանողներն ավարտեն այս վարժությունը, որոշ
զույգերի հրավիրեք կիսվել իրենց լրացրածով։ Անհրաժեշտության
դեպքում պարզաբանեք, որ մշակները խորհրդանշում են իսրայելացի
այլասերված առաջնորդներին, ծառաները խորհրդանշում են Աստծո
մարգարեներին, իսկ տանուտերի որդին խորհրդանշում է Հիսուս
Քրիստոսին։

• Այս առակի միջոցով ի՞նչ էր լուսաբանում Հիսուսը։ (Դարեր շարունակ
Իսրայելի որոշ առաջնորդներ մերժել են Հին Կտակարանի
մարգարեներին, իսկ ներկայիս հրեա առաջնորդները մտադիր էին
սպանել Հիսուսին [տես New Testament Student Manual (Church Educational
System manual, 2014), 65])։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
21․43 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ում կտրվի Աստծո արքայությունը (նկատի
ունենալով Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին և ավետարանի
օրհնությունները) այն բանից հետո, երբ հրեա առաջնորդները
մերժեն այն։

• Ո՞ւմ կտրվի Աստծո արքայությունը։

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության Մատթեոս 21․53 հատվածը
հեթանոսներին նշում է որպես այն ազգը, ում կտրվի Աստծո
արքայությունը։ Կարող եք բացատրել, որ Հեթանոսներ կարող է վերաբերել
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«ծագումով ոչ Իսրայելացի … [կամ] ոչ հրեա մարդկանց» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Հեթանոսներ», scriptures.lds.org) կամ այն ազգերին, ովքեր
չունեն Աստծո իշխանության, արարողությունների, օրենքների և
ուսմունքների լրիվությունը։ Արքայությունը սկսել է հեթանոսներին
փոխանցվել այն ժամանակ, երբ Փրկչի հարությունից հետո Առաքյալների
շնորհիվ ավետարանը սկսեց քարոզվել հեթանոսներին (տես Գործք
Առաքելոց 10–11, տես նաև Մատթեոս 20․16)։ Այն շարունակվել է վերջին
օրերում և ավետարանը վերականգնվել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի
կողմից, ով ապրել է հեթանոս ազգի մեջ։ Որպես Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցու անդամներ մենք այն մարդկանց թվում ենք, ում Աստված տվել է
Իր արքայությունը։

• Ըստ 43-րդ հատվածի, ո՞րն է մեր պատասխանատվությունը՝ որպես
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներ։ (Հետևեք, որ ուսանողները
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Որպես Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցու անդամներ, մենք պարտավոր ենք արդարակեցության
պտուղներ առաջ բերել։ Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք
հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին։)

Հրավիրեք ուսանողներին մոտենալ գրատախտակին և թզենու վրա
նկարել պտուղներ։ Հրավիրեք նրանց պիտակավորել իրենց պտուղներն
այնպիսի բառերով, որոնք նկարագրում են այն արդար բաները, որոնք
մենք պետք է անենք որպես Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներ։
Հետևյալ հարցերի միջոցով ուսանողներին հորդորեք մեկնաբանել
իրենց գրածը։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար առաջ բերել այդ պտուղը։

• Ինչպե՞ս եք օրհնվել, երբ փորձել եք առաջ բերել արդարության այդ
պտուղներից որևէ մեկը։

Կիսվել մտքերով, զգացմունքներով և փորձառություններով

Կիսվելով գաղափարներով և համապատասխան փորձառություններով, կարող եք օգնել
ուսանողներին հստակեցնել վարդապետությունների և սկզբունքների իրենց
հասկացողությունը։ Իրենց փորձառություններով կիսվելու ժամանակ, հաճախ Սուրբ Հոգին
ավելի է ընդլայնում այդ մտքերի վերաբերյալ ուսանողների հասկացողությունն ու
վկայությունը։ Սուրբ Հոգու զորությամբ ուսանողների արտահայտած մտքերը,
զգացմունքները և փորձառությունները նույնպես կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ
մյուս ուսանողների սրտերում և մտքերում։

Ամփոփեք Մատթեոս 21․45–46 հատվածները և բացատրեք, որ
քահանայապետերն ու Փարիսեցիները զայրացան, երբ հասկացան, որ
առակի չար մշակները խորհդանշում էին իրենց։ Սակայն, նրանք չբռնեցին
Փրկչին, քանի որ նրանք վախեցան մարդկանց արձագանքից։

Բացատրեք, որ Մատթեոս 22․1–10 հատվածներում մենք կարդում ենք
Հիսուս Քրիստոսի պատմած մի առակի մասին, որի մեջ Նա
ավետարանի օրհնությունները համեմատում է հարսանեկան խնջույքի
հետ, որը թագավորը կազմակերպեց իր որդու համար։ Մարդիկ, ովքեր
սկզբում հրավիրված էին հարսանիքին, (ովքեր խորհրդանշում են
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բազմաթիվ հրեաներին, այդ թվում՝ առաջնորդներին) հրաժարվեցին գալ։
Հաջորդ հրավիրվածները (ովքեր խորհրդանշում են հեթանոսներին)
որոշեցին գալ և վայելել հարսանիքը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
22.11-14 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց հարսանեկան խնջույքի
ժամանակ։

• Ինչո՞ւ այդ հյուրը դուրս գցվեց խնջույքից։

Բացատրեք, որ թագավորը կյանքի էր կոչել մի հին սովորույթ՝ տալով իր
հյուրերին մաքուր և համապատասխան հանդերձներ հարսանիքին
կրելու համար։ Սակայն, այդ մարդը որոշել էր չկրել թագավորի տված
հանդերձը։

• Այս առակի մեջ ի՞նչը կարող է հարսանեկան հանդերձը խորհրդանշել։
(Կարող եք բացատրել, որ սուրբ գրություններում մաքուր
հանդերձներն ու թիկնոցները հաճախ խորհրդանշում են այն
մարդկանց արդարությունն ու մաքրությունը, ովքեր մաքուր են դարձել
Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ [տես New Testament Student
Manual (Church Educational System manual, 2014), 66, տես նաև 3 Նեփի
27․19])։

Նշեք, որ Մատթեոս 22․14 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն
ավելացնում է, որ խնջույքի ժամանակ ոչ բոլորը կկրեն հարսանեկան
հանդերձ (տես տողատակի գրառում բ)։ Այլ խոսքով ասած, արքայության
մասը լինելու հրավերն ընդունած ու կանչված մարդկանցից ոչ բոլոր,
ովքեր ընդունել են Փրկչին, պատրաստված ու արժանի կլինեն ապրելու
հավերժորեն Նրա և Երկնային Հոր հետ։ Ոմանք իրենց կորակազրկեն
հարուստ օրհնություններից, քանի որ նրանք չեն հագնվել արդարության
հանդերձներով։

• Ինչպե՞ս է այս առակն ավելի լավ լուսաբանում գրատախտակին
գրված սկզբունքը։

Վկայեք այն հավերժական օրհնությունների կարևորության մասին, որոնք
մենք հրավիրված ենք եղել ստանալու։ Խնդրեք ուսանողներին մտածել,
թե ինչ են ներկայումս իրենք անում, որպեսզի ընդունեն ավետարանի
օրհնությունները՝ ստանալու Երկնային Հոր հրավերը։ Խրախուսեք նրանց
կիրառել իրենց սովորածը՝ նախապատրաստվելով ստանալու այդ
օրհնությունները։
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ԴԱՍ 25

Մատթեոս 22․15–46
Նախաբան
Տաճարում ուսուցանելու ժամանակ Փարիսեցիներն ու
Սադուկեցիները փորձեցին դժվարին հարցերի միջոցով
ծուղակը գցել Նրան։ Նա հաջողությամբ պատասխանեց

նրանց հարցերին և ուսուցանեց նրանց հնազանդվել
երկրի օրենքներին և պահել երկու մեծ պատվիրանները։

Ուսուցման առաջարկներ

Առաջնորդեք ուսանողներին ուսումնական գործընթացում

Ուսումնական գործընթացում առաջնորդելով օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ
և ընկալել ավետարանի սկզբունքները։ Սուրբ գրությունները հասկանալու համար
հորդորեք նրանց ուսումնասիրել դրանք և ինքնուրույն բացահայտել ավետարանական
ճշմարտությունները։ Նաև ուսանողներին հնարավորություն տվեք իրենց բառերով
մեկնաբանել ավետարանը և կիսվել ու վկայել իրենց գիտելիքով ու զգացմունքներով։ Դա
ոչ միայն կօգնի ուսանողներին հասկանալ ավետարանը, այլ նաև իրենց սրտերում զգալ
դրա ճշմարտացիությունը։

Մատթեոս 22․15-22
Փարիսեցիները փորձում են ծուղակը գցել Փրկչին՝ հարցնելով Նրան, թե
արդյո՞ք օրինական է տուրք վճարելը

• Որո՞նք են այն կարևոր օրենքները, որոնք կառավարությունը
հաստատել է մեր հասարակության մեջ։ Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են
դրանք կարևոր։

Խնդրեք ուսանողներին մտքում մտածել այն մասին, թե արդյոք կան
օրենքներ, որոնց նրանք պետք է ենթարկվեին, սակայն չեն ենթարկվել։
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Մատթեոս 22․15–22 հատվածները,
հրավիրեք նրանց փնտրել, թե ինչ Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց երկրի
օրենքներին հնազանդվելու մասին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ իր կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում
Փրկիչն ամեն օր ուսուցանում էր Երուսաղեմի տաճարում (տես Ղուկաս
19․47, 22․53)։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 22.15 հատվածը և խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էին փորձում Փարիսեցիներն անել
Փրկչի դեմ։

• Ի՞նչ է նշանակում «խօսքով որոգայթ դնեն նորան» արտահայտությունը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 22․16-17
հատվածները և խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես էին Փարիսեցիները ձգտում ծուղակը գցել Փրկչին։
Բացատրեք, որ հարկ բառը, որը հայտնվում է 17-րդ հատվածում
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նշանակում է տուրք, և որ Կեսարը Հռոմեական կայսրության կայսրն էր,
ով այդ ժամանակ իշխում էր Իսրայելի վրա։

• Ինչպե՞ս էր Հիսուս Քրիստոսին տված հարցը ծուղակ հանդիսանում
Նրա համար։ (Եթե Փրկիչն ասեր, որ դա արդարացի էր հարկ վճարել
Հռոմեական կայսրությանը, հրեաները նրան կհամարեին Հռոմին
աջակից և անհավատարիմ Իր սեփական ժողովրդին։ Եթե Փրկիչն
ասեր, որ օրինական չէր հարկ վճարելը, Փարիսեցիները Հիսուսին
կմեղադրեին դավաճանության մեջ և կհանձնեին Նրան Հռոմեական
իշխանություններին։)

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
22․18–21 հատվածները և խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես Փրկիչը պատասխանեց Փարիսեցիների հարցին։
Բացատրեք, որ 21-րդ հատվածի «ուրեմն կայսրինը կայսրին տուէք եւ
Աստուծունը՝ Աստուծուն» արտահայտությունը վերաբերում է
քաղաքացիական օրենքին հնազանդվելու մեր պարտականությանը,
ինչպես օրինակ՝ հարկեր վճարելու օրենքին։ Ցույց տվեք մի
մետաղադրամ և հարցրեք․

• Ինչո՞ւ էր Փրկչի պատասխանը կատարյալ պատասխան հանդիսանում
Փարիսեցիների հարցին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Փրկիչի ուսմունքներից այն
մասին, որ մենք պետք է «կայսրինը կայսրին [տանք] եւ Աստուծունը՝
Աստուծուն»։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Տերն ակնկալում է, որ մենք լավ քաղաքացիներ
լինենք և հնազանդվենք երկրի օրենքներին [տես նաև Հավատո
Հանգանակ 1․12]։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք որպես Հիսուսը Քրիստոսի
աշակերտներ լինենք լավ քաղաքացիներ և հնազանդվենք երկրի
օրենքներին։ (Տես ՎևՈւ 58․21։)

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Մատթեոսի 22․22
հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես Փարիսեցիներն
արձագանքեցին Փրկչի պատասխանին։ Հորդորեք ուսանողներին կիսվել
իրենց մտքերով։

Մատթեոս 22․23–34
Փրկիչը Սադուկեցիներին ուսուցանում է ամուսնության և Հարության մասին

Բացատրեք, որ Փարիսեցիներից բացի Սադուկեցիները նույնպես
փորձեցին ծուղակը գցել Փրկչին Իր խոսքերի պատճառով, երբ Նա
ուսուցանում էր տաճարում։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ
Սադուկեցիների հավատքը, հրավիրեք նրանց լուռ կարդալ
«Սադուկեցիներ» բաժինը Bible Dictionary-ում։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչին էին հավատում և ինչին
չէին հավատում Սադուկեցիները։

• Ի՞նչ համոզմունքներ էին նրանք ժխտում։
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Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
22.23-28 հատվածները և խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես Սադուկեցիները փորձեցին ծուղակը գցել Փրկչին։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք այն հարցը, որը Սադուկեցիները
տվեցին Փրկչին։

Բացատրեք, որ Սադուկեցիները միտումնավոր կերպով սխալ
մեկնաբանեցին Հին Կտակարանի այն սովորույթը, որը նախատեսված էր
այրիների համար (տես Երկրորդ Օրինաց 25․5–6, Bible Dictionary, “Levirate
marriage”)։ Նրանք փորձեցին ուռճացնել այդ սովորույթը, որպեսզի
վարկաբեկեն Հարության վարդապետությունը։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 22․29-30
հատվածները և խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն
դարձնել Սադուկեցիների հարցին տրված Փրկչի պատասխանին։

• Ինչպե՞ս Փրկիչը պատասխանեց այդ հարցին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Փրկչի պատասխանը,
հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ Մակքոնկիի հետևյալ
հայտարարությունը.

«[Հիսուս Քրիստոսը]չի հերքում, այլ սահմանափակում է այն տիրող

հայեցակարգը, որ երկնքում կլինի ամուսնություն կամ մարդի գնալու
գաղափարը։ Նա ասում է, որ որքանով «նրանց» (Սադուկեցիներին) է
վերաբերում, որքանով որ «նրանց» («այս աշխարհի զավակներին») է
վերաբերում, ընտանեկան միավորը չի շարունակվում և չի շարունակվի
հարության ժամանակ։ …

«Հետևաբար, երբ նրանք [այն մարդիկ, ովքեր չեն ապրում, չեն ապրի կամ չեն կարող
ապրել հավերժական ամուսնության օրենքով] այս աշխարհից դուրս են, նրանք ոչ կին են
առնում, ոչ էլ մարդի են գնում» [ՎևՈւ 132․16]։

Այսպիսով, երկնքում չկա ամուսնություն կամ մարդի գնալու գաղափար նրանց համար, ում
հետ Հիսուսը խոսում էր, քանի որ նրանց համար, ովքեր նույնիսկ չեն հավատում
հարությանը, դուրս են մնում մյուս փրկող ճշմարտություններից» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:606)։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ Մատթեոս 22․29–30
հատվածների Փրկչի ուղերձը, բացատրեք, որ Տերը բազմաթիվ կարևոր
ճշմարտություններ է հայտնի դարձրել Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին, որոնք
վերաբերում են հավերժական ամուսնությանը։ Ուսանողներից մեկին
հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր 132.15-17
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ամուսնության վերաբերյալ Տերն ինչ հայտնի
դարձրեց Ջոզեֆ Սմիթին։

• Տիրոջ խոսքերով, ո՞վ չի «ամուսնանա և մարդի գնա» (16-րդ
հատվածում) Հարության ժամանակ։
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• Ամուսնության և հետմահու կյանքի մասին ի՞նչ ճշմարտություն է
Փրկիչն ուսուցանում Մատթեոս 22․30 և Վարդապետություն և Ուխտեր
132․15–17 հատվածներում։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Այն մարդիկ, ովքեր քահանայության իշխանությամբ
չեն կնքվել իրենց ամուսինների հետ մահկանացու կյանքում կամ
տաճարներում կատարվող փոխարինող արարողությունների
միջոցով, չեն ամուսնանա գալիք աշխարհում։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
22.31-33 հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք նրա վրա,
թե ինչ այլ ճշմարտություններ Փրկիչն ուսուցանեց Սադուկեցիներին
Հարության վերաբերյալ։

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը 32-րդ հատվածում, որը ցույց է տալիս, որ
Հարությունն իրական է։

• Ինչպե՞ս մարդիկ արձագանքեցին, երբ լսեցին, որ Փրկիչն ուսուցանում
է այդ վարդապետությունները։

Մատթեոս 22․34–40
Փրկիչն ուսուցանում է երկու մեծ պատվիրանների մասին։

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրել այնքան շատ պատվիրաններ,
որքան կարող են հիշել մեկ րոպեի ընթացքում։ Հարցրեք ուսանողներին,
թե քանի պատվիրան նրանք հասցրեցին գրի առնել։

Բացատրեք, որ հուդայականությունն ուսուցանում է, որ Մովսեսի
օրենքում կա 613 պատվիրան։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 22.35-36 հատվածները։ Հանձնարարեք
դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել այն
առաջին հարցին, որը Փարիսեցիները տվեցին Փրկչին այդ
պատվիրանների վերաբերյալ։

Մատթեոս 22․36–39 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Անդրադարձեք
դասի վերջում գտնվող ուսուցման մտքին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության
սերտման հարցում:

• Ի՞նչ հարց տվեցին Փարիսեցիները Փրկչին։

Նախքան ուսանողները կդիտարկեն Փրկչի պատասխանը, հրավիրեք
նրանց իրենց ցուցակի մեջ շրջանակի մեջ առնել այն պատվիրանը, որն
իրենց կարծիքով «մեծ» կամ ամենակարևոր պատվիրանն է։ Խնդրեք մի
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քանի ուսանողների կիսվել իրենց ընդգծած պատասխանով և բացատրել,
թե ինչու են դա ընտրել:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
22.37-40 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան
և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Փրկիչը պատասխանեց
Փարիսեցիների հարցին։

• Ո՞րն է ամենամեծ պատվիրանը։ Ո՞րն է երկրորդ ամենամեծ
պատվիրանը։ (Բացատրեք, որ այդ երկու պատվիրանները գտնվում
են Մովսեսի օրենքում [տես Երկրորդ Օրինաց 6․5, Ղևտացոց 19․18]։
Նաև բացատրեք, որ «սիրիր քո ընկերին» Տիրոջ ցուցումը վերաբերում
է նրան, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում ուրիշներին։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այդ պատվիրանները համարվում
ամենամեծը։

• 40-րդ հատվածում ի՞նչ է նշանակում, որ «այս երկու պատուիրանքից
կախուած են բոլոր օրէնքը եւ մարգարէքը»։ (Օգնեք ուսանողներին
հասկանալ, որ Մովսեսի օրենքով և Հին Կտակարանի մարգարեների
միջոցով Աստծո տված բոլոր պատվիրանները նախատեսված են
եղել, որպեսզի օգնեն մարդկանց ցույց տալու Աստծո և իրենց ընկերոջ
հանդեպ իրենց սերը։)

• Եթե բոլոր պատվիրանները նախատեսված են երկու մեծ
պատվիրանները պահելու համար, ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել
40-րդ հատվածից Աստծո բոլոր պատվիրանները պահելու
կարևորության մասին։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո,
հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․ Եթե մենք իսկապես
սիրում ենք Աստծուն և սիրում ենք մեր ընկերոջը մեր անձի պես, մենք
կձգտենք պահել Աստծո բոլոր պատվիրանները։)

Այդ սկզբունքը լուսաբանելու համար հրավիրեք ուսանողներին
անդրադառնալ դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում իրենց կազմած պատվիրանների
ցանկին։ Խնդրեք նրանց աստղ դնել այն պատվիրանների կողքին, որոնք
ցույց են տալիս սեր Աստծո հանդեպ, և վանդակ դնել այն
պատվիրանների կողքին, որոնք ցույց են տալիս սեր մեր մերձավորի
հանդեպ։ (Որոշ պատվիրաններ կարող են նշվել և՛ աստղով, և՛
վանդակով։) Խնդրեք ուսանողներին ընտրել իրենց ցուցակից մեկ
պատվիրան և բացատրել, թե այդ պատվիրանին հնազանդվելով, ինչպես
ենք ցույց տալիս մեր սերն Աստծո, մեր ընկերոջ կամ երկուսի հանդեպ։

• Ի՞նչ զգացումներ եք ապրել, երբ հնազանդվել եք որոշակի
պատվիրանի՝ Աստծո կամ որևէ մարդու հանդեպ ձեր սերը ցույց
տալու համար։

Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն սկզբունքի վերաբերյալ, որ եթե մենք
իսկապես սիրում ենք Աստծուն և մեր մերձավորին մեր անձի պես, մենք
կպահենք Աստծո բոլոր պատվիրանները։ Հրավիրեք ուսանողներին
մտածել, թե որ պատվիրանն ավելի նվիրված կարող են պահել, որպեսզի
ցույց տան իրենց սերը Երկնային Հոր կամ այլ մարդու հանդեպ, և
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խրախուսեք նրանց նպատակ դնել դրան հասնելու համար։ Հրավիրեք
նրանց գրել այդ նպատակը իրենց դասարանային տետրերում սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:

Մատթեոս 22․41–46
Փրկիչը հարցնում է Փարիսեցիներից, թե ինչ են նրանք մտածում
Քրիստոսի մասին

Բացատրեք, որ Փարիսեցիների ու Սեդուկեցիների հարցերին
հաջողությամբ պատասխանելուց հետո, Փրկիչը Փարիսեցիներին որոշ
հարցեր տվեց։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 41-42
հատվածները և դասարանի անդամների ուշադրությունը հրավիրեք նրա
վրա, ինչ հարցրեց Փրկիչը Փարիսեցիներին։

• Ի՞նչ հարցեր Հիսուս Քրիստոսը տվեց Փարիսեցիներին։

• Ինչպե՞ս է պատասխանեցին Փարիսեցիները։

Բացատրեք, որ հրեաներից շատերը կարծում էին, որ Քրիստոսը կամ
Մեսիան կլինի Դավիթ թագավորի հետնորդը։ Փարիսեցիները
հավատում էին, որ Մեսիան կպսակվի Իսրայելի թագավոր, կօգնի իրենց
հաղթել արտաքին թշնամիներին (օրինակ՝ Հռոմին) և ազատ կարձակի
նրանց, ինչպես Դավիթը նախկինում։ Ամփոփեք Մատթեոսի 22․43-46
հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը ուսուցանեց Փարիսեցիներին, որ
համաձայն հենց իրենց սուրբ գրքերի, Քրիստոսն ավելին է, քան պարզապես
Դավթի որդին։ Կամ, ինչպես ավելի ուշ հայտնի է դարձվել Հովհաննես
Սիրելիին, Քրիստոսը և՛ «Դաւիթի արմատը եւ սերունդն» է (Հայտնություն
22․16), Նա և՛ Դավթի Տերն է և նրա հետնորդը։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես նրանք կպատասխանեին
«Ձեզ ի՞նչպէս է երեւում Քրիստոսի համար» հարցին։ Ավարտեք՝ բերելով
Փրկչի մասին ձեր վկայությունը։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ - Մատթեոս 22․36–39
Ուսանողներին ժամանակ տվեք գրելու համար Մատթեոս 22.36-39
հատվածները քարտերի կամ թերթիկների վրա: Հրավիրեք
ուսանողներին իրենց մոտ պահել իրենց քարտերը և ժամանակ առ
ժամանակ կարդալ դրանք օրվա ընթացքում, ինչը կօգնի նրանց հիշել և
պահել առաջին ու երկրորդ պատվիրանները։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Մատթեոս 18․1-22․26
(Մաս 5)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մատթեոս 18․1–22․26 (մաս 5) դասերի ժամանակ ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանելու որպես ձեր
դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մատթեոս 18-20)
Անգութ ծառայի առակից ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք ցանկանում ենք, որ Աստված ների մեզ, ապա

մենք պետք է կարողանանք ներել ուրիշներին։ Նրանք նաև սովորեցին ամուսնության սրբության մասին։

Օր 2 (Մատթեոս 21․1-16)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Փրկչի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, նրանք սովորեցին, որ երբ մենք
հրապարակավ ընդունենք և խոսենք Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք կարող ենք ցանկություն առաջացնել

ուրիշների մոտ՝ ավելի շատ իմանալու Նրա մասին։ Երբ Փրկիչը մաքրեց Տաճարը, ուսանողները սովորեցին,
որ Տիրոջ տունը սուրբ վայր է և Նա ցանկանում է, որ մենք ակնածանքով վերաբերվենք դրան։ Նրանք նաև

սովորեցին, որ եթե մենք այցելենք տաճար, Տերը կարող է բժշկել մեզ։

Օր 3 (Մատթեոս 21․17–22․14)
Ուսանողները սովորեցին, թե ինչպես Փրկիչն անիծեց թզենին և հետո մի քանի առակների օգնությամբ Նա
ուսուցանեց տաճարում։ Նրանք սովորեցին, որ Աստծո արքայություն մտնելու համար մենք պետք է
հնազանդվենք մեր Երկնային Հորը և ապաշխարենք մեր մեղքերից, այլ ոչ թե միայն խոսքերով կամ

ձևացնելով ցուցադրենք, թե հավատում ենք Նրան։ Մեկ այլ ճշմարտություն, որն ուսանողները սովորեցին, այն

էր, որ որպես Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներ, մենք պարտավոր ենք արդարության պտուղներ

առաջ բերել։

Օր 4 (Մատթեոս 22․15-46)
Ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուսը շարունակեց ուսուցանել տաճարում և ուսուցանեց մարդկանց, որ Տերն
ակնկալում է, որ մենք լինենք լավ քաղաքացիներ և հնազանդվենք երկրի օրենքներին։ Փրկիչն ուսուցանեց,
որ այն մարդիկ, ովքեր քահանայության իշխանությամբ չեն կնքվել իրենց ամուսինների հետ մահկանացու

կյանքում կամ տաճարներում կատարվող փոխարինող արարողությունների միջոցով, չեն ամուսնանա գալիք

աշխարհում։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ եթե մենք իսկապես սիրում ենք Աստծուն և մեր մերձավորին

մեր անձի պես, մենք կձգտենք պահել Աստծո բոլոր պատվիրանները։
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Նախաբան
Այս դասը կօգնի ուսանողներին հասկանալ Աստծո հետ սրբազան
ուխտեր կապելու և պահելու կարևորությունը։ Նրանք կարող են նաև
սովորել ուրախանալու կարևորության մասին, երբ մյուսներն օրհնված են
Աստծո կողմից։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 19․28–20․16
Հիսուսն ուսուցանում է հավերժական կյանքի մասին և պատմում է այգու
մշակների առակը։

Մի ուսանողի խնդրեք առաջ գալ: Ասացեք ուսանողին, որ եթե նա 10
անգամ ձեռքերի վրա հրում վարժությունը կատարի, ապա նա կստանա
փոքրիկ պարգևատրում (ինչպես օրինակ՝ 10 փոքր կտոր կոնֆետ)։ 10
անգամ ձեռքերի վրա հրում վարժությունը կատարելուց հետո, տվեք
նրան իր պարգևատրումը, իսկ հետո հրավիրեք մեկ ուրիշ ուսանողի։
Երկրորդ ուսանողին խնդրեք կատարել մեկ հրում վարժություն ձեռքերի
վրա, իսկ հետո դասարանի անդամներին հարցրեք, թե իրենց կարծիքով
ի՞նչ պարգևատրում այդ ուսանողը պետք է ստանա և ինչո՞ւ։
Հանձնարարեք այդ երկու ուսանողներին վերադառնալ իրենց տեղերը։
Տեղեկացրեք դասարանի անդամներին, որ ավելի ուշ դասի ժամին
երկրորդ ուսանողը պարգևատրում կստանա՝ ելնելով նրանից, ինչ
դասարանի անդամները կսովորեն սուրբ գրություններից։

Բացատրեք, որ երբ Հիսուսն ուսուցանում էր Հրեաստանի ափերին,
Պետրոսը հարցրեց, թե ինչ կստանան աշակերտներն այն բանի համար,
որ Փրկչին հետևելու համար թողել էին իրենց աշխարհիկ ունեցվածքը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
19.28-30 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան՝ փնտրելով Պետրոսին տված Տիրոջ պատասխանը։

• Համաձայն 29-րդ հատվածի, ի՞նչ կժառանգեն բոլոր նրանք, ովքեր
ամեն ինչ կթողնեն Փրկչին հետևելու համար։

Բացատրեք, որ դրանից հետո Փրկիչն Իր աշակերտներին ուսուցանեց մի
առակ, որի օգնությամբ բացատրեց Իր բոլոր զավակներին հավերժական
կյանքը ժառանգելու հնարավորություն ընձեռելու Երկնային Հոր
ցանկության մասին։ Այդ առակում մի մարդ օրվա տարբեր ժամերին
մշակներ է վարձում իր այգում աշխատելու համար։ Կարող եք բացատրել,
որ Նոր Կտակարանի ժամանակներում աշխատանքային օրը սովորաբար
սկսվում էր առավոտյան ժամը 6։00-ից և ավարտվում էր երեկոյան ժամը
06:00-ին՝ տարվա տարբեր եղանակներից կախված մի փոքր
տարբերություններով։

Հետևյալ աղյուսակն արտագրեք գրատախտակին կամ թռուցիկների
տեսքով բաժանեք այն ուսանողներին․
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Մշակներ
(Սկսելու
ժամը)

Պայմանավորված
աշխատավարձը

Աշխատած
ժամերը

Վճարված
գումարը

Վաղ
առավոտյան
(6:00 )

3-րդ ժամին
(09:00 )

6-րդ ժամին
(12:00 )

9-րդ ժամին
(15:00 )

11-րդ ժամին
(17:00 )

Հանձնարարեք ուսանողներին աշխատել փոքր խմբերով։ Հանձնարարեք
նրանց կարդալ Մատթեոս 20․1–7 հատվածներն իրենց խմբերով և
ուշադրություն դարձնել մշակների առանձին խմբերի
աշխատաժամանակի տևողությանը և համաձայնության եկած
աշխատավարձի չափսին։ (Բացատրեք, որ դահեկանը հռոմեական
մետաղադրամ էր, որը մոտավորապես համարժեք էր մշակների օրական
աշխատավարձին։)

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների մոտենալ գրատախտակին և լրացնել աղյուսակի առաջին
երկու սյունակները (կամ հանձնարարեք նրանց լրացնել իրենց
տրամադրված օրինակները)։

• Ձեր կարծիքով, ո՞վ պետք է ամենաշատը վճարվեր:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 20․8-10
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
փնտրել վճարումների չափսերին, որոնք մշակների առանձին
խմբերը ստացան։

• Որքա՞ն գումար ստացան մշակների առանձին խմբերը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրեք 1 դահեկան՝ «Վճարված գումարը»
վերնագրով սյունակի յուրաքանչյուր վանդակում։)

• Եթե դուք լինեիք այն մշակների տեղը, ովքեր աշխատեցին ողջ օրը,
ի՞նչ մտքեր կամ զգացումներ կունենայիք, եթե ստանայիք այն նույն
պարգևատրումը, որը ստացան մեկ ժամ աշխատած մշակները։
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Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
20.11-14 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ասացին ամբողջ օրն աշխատած
մշակներն այգու տիրոջը և ինչ պատասխան տվեց նա։

• Ո՞րն էր այն մարդկանց գանգատը, ովքեր աշխատել էին ամբողջ օրը։

• Ի՞նչ ասաց այգու տերը դրան ի պատասխան։

• Ինչպե՞ս այգու տերը արդար (անաչառ) վարվեց նրանց հետ, ովքեր
աշխատեցին ամբողջ օրը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին բացահայտել այս առակի
ճշմարտությունը, բացատրեք, որ մեկ դահեկանի աշխատավարձը կարող
է խորհրդանշել հավիտենական կամ հավերժական կյանքը, ինչպես
նշված է Մատթեոս 19․29 հատվածում։ Գրատախտակին գրեք հետևյալ
անավարտ նախադասությունը. Աստված հավերժական կյանք է տալիս այն
բոլոր մարդկանց, ովքեր …

• Եթե այս առակում պարգևատրումը խորհրդանշում է հավերժական
կյանքը, ի՞նչը կարող է խորհրդանշել աշխատանքը։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր պատասխաններ տալ, սակայն համոզվեք, որ
ընդգծել եք, որ այս առակում աշխատանքը կարող է խորհրդանշել
Աստծո հետ սրբազան ուխտեր կապելը և պահելը։ Ուսանողների
պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրված ճշմարտությունը
լրացրեք հետևյալ կերպ․ Աստված հավերժական կյանք է տալիս այն
բոլոր մարդկանց, ովքեր սրբազան ուխտեր են կապում և պահում
Իրեն հետ։)

Նշեք, որ այս ճշմարտությունն օգնում է մեզ հասկանալ Երկնային Հոր
ողորմածությունն այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր չեն կապում և պահում
ուխտեր իրենց կյանքի վաղ շրջանում և նրանց հանդեպ, ովքեր
հնարավորություն չեն ունենում անելու դա իրենց մահից հետո (տես ՎևՈւ
137․7–8)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք իմանանք, որ Աստված
հավերժական կյանք է տալիս այն բոլոր մարդկանց, ովքեր սրբազան
ուխտեր են կապում և պահում Իր հետ, անկախ նրանից, թե երբ է դա
տեղի ունենում։

Հիշեցրեք ուսանողներին այն երկրորդ ուսանողի մասին, ով միայն մեկ
հրում վարժություն կատարեց և հարցրեք․

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պարգևատրում պետք է այդ ուսանողը ստանա
մեկ հրում վարժություն կատարելով։ (Ուսանողին տվեք այն նույն
պարգևատրումը, որը դուք տվեցիք 10 հրում վարժություն կատարող
ուսանողին։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
20.15-16 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպիսի պատասխան տվեց այգու
տերը նրանց, ովքեր գանգատվում էին մյուս աշխատողների հանդեպ նրա
բարությունից։
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ի նկատի ուներ այգու տերը, երբ նա ասաց. «քո
աչքը չա՞ր է որ ես բարերար եմ»: (հատված 15):

Բացատրեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․
Հոլլանդն այդ հարցը հետևյալ կերպ է ձևակերպել․ «Ինչո՞ւ պետք է դուք
նախանձեք, որովհետև ես նախընտրում եմ բարի լինել»: («Այգու
մշակները», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 31)։

• Ի՞նչ է նշանակում 16-րդ հատվածի արտահայտությունը, որ «շատերն
են կանչված, բայց քչերն են ընտրված»։ (Լինել կանչված նշանակում է
հրավիրված լինել մասնակցելու Երկնային Հոր աշխատանքին։ Լինել
ընտրված նշանակում է ստանալ Նրա օրհնությունները՝ այդ թվում
հավերժական կյանքի օրհնությունը։ Տես նաև ՎևՈւ 121․34–40։)

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 16-ից:
(Ուսանողները կարող են բացահայտել մի շարք սկզբունքներ, այդ
թվում հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք նախանձում ենք ուրիշներին
տված Երկնային Հոր օրհնություններին, ապա մենք կարող ենք
կորցնել այն օրհնությունները, որոնք նա ցանկանում է մեզ տալ։)

Բարձրաձայն կարդացեք Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը և հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես
նրանք կարող են գայթակղվել և նախանձել այն օրհնություններին, որոնք
Երկնային Հայրը տալիս է ուրիշներին․

«Մեր կյանքում կարող են լինել ժամանակներ, երբ ինչ-որ մեկն անսպասելի
օրհնություն է ստանում կամ որևէ հատուկ ճանաչման է արժանանում։
Կարո՞ղ եմ խնդրել ձեզ չվիրավորվել և իհարկե չնախանձել, երբ բախտը
ժպտում է մեկ ուրիշին։ Մեզանից չի պակասում, երբ մեկ ուրիշին ավելին է
տրվում։ Մենք մրցակցության մեջ չենք միմյանց հետ, տեսնելու թե ով է
ամենահարուստը, ամենատաղանդավորը, ամենագեղեցիկը կամ

ամենաօրհնվածը։ Մրցակցությունը, որն իրականում առկա է, մրցակցություն է
մեղքի դեմ։ …

… Տենչալը, խռովելը կամ ուրիշներին վիրավորելը չի բարձրացնում ձեր դիրքը, ոչ էլ ինչ-որ
մեկին նվաստացնելը բարելավում է ձեր ինքնագնահատականը։ Այսպիսով, եղեք բարի և
եղեք երախտապարտ, որ Աստված բարի է։ Սա է երջանիկ ապրելակերպը» («Այգու
մշակները», 31, 32)։

Այգու մշակների առակն ուսումնասիրելուց հետո, ուսանողների հետ
կիսվեք նրանց բացահայտած ճշմարտությունների մասին ձեր
վկայությունով։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը։ Ուսանողներին
ժամանակ տվեք այդ նախադասությունը տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում լրացնելու համար․
Ելնելով այս առակից իմ սովորածից, ես ․․․

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, մի քանի ուսանողների
հրավիրեք դասարանի անդամների հետ կիսվել իրենց գրածով, եթե
նրանք ցանկանում են դա։
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Հաջորդ Մաս (Մատթեոս 23․1–26․30)
Ուսանողներին հաջորդ մասին նախապատրաստելու համար, հրավիրեք
նրանց խորհել, թե ինչպես կարող են լավագույնս պատրաստվել Տիրոջ
Երկրորդ Գալուստին։ Ի՞նչ ճշմարտություններ ուսուցանվեցին, երբ Հիսուս
Քրիստոսը պատմեց տաս կույսերի, քանքարների և ոչխարների ու
այծերի առակները։ Ի՞նչ արարողություն Փրկիչը հաստատեց՝ Զատիկը
փոխարինելու համար։ Հանձնարարեք ուսանողներին փնտրել
պատասխաններն առաջիկա շաբաթվա իրենց ուսումնասիրության
ժամանակ։
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185



ԴԱՍ 26

Մատթեոս 23
Նախաբան
Փրկչի մահկանացու ծառայության վերջին շաբաթվա
ժամանակ Նա դատապարտեց դպիրների ու
Փարիսեցիների կեղծավորությունը և ողբաց, որ

Երուսաղեմի ժողովուրդը չի ընդունում Իր սերը և
պաշտպանությունը։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 23․1-12
Փրկիչը դատապարտում է դպիրների ու Փարիսեցիների կեղծավորությունը։

Հրավիրեք ուսանողներին միմյանց ցույց տալ իրենց սուրբ գրությունների
ժողովածուները և որոշել, թե ով ունի ամենամեծ ժողովածուն։

• Ինչպե՞ս կարձագանքեիք, եթե որևէ մեկը պնդեր, որ ամենաարդար
մարդը նա է, ով ունի ամենամեծ ժողովածուն։

• Ինչո՞ւ այդ տարբերակը կլինի ամենաանարդյունավետ տարբերակը՝
մարդու արդարակեցությունը որոշելու համար։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք ուրիշների արդարակեցությունը որոշենք
նրանց արտաքին տեսքից։ (Բացի մյուս խնդիրներից, դա կարող է
հանգեցնել նրան, որ մարդիկ կեղծավոր տեսքով հանդես գան։)

• Ի՞նչ է կեղծավորությունը: («Ընդհանուր առմամբ բառը վերաբերում է
նրան, ով հավակնում է, որ կրոնասեր է, բայց իրականում նա
այդպիսին չէ» [Bible Dictionary, “Hypocrite”]։ Դա կարող է նաև
վերաբերել նրան, ով հավակնում է, որ կրոնասեր չէ, սակայն
իրականում նա կրոնասեր է։)

Բացատրեք, որ Իր մահկանացու ծառայության վերջին շաբաթվա
ընթացքում Երուսաղեմի տաճարում ասված վերջին հանրային ելույթում
Փրկիչը դատապարտեց դպիրների ու Փարիսեցիների կեղծավորությունը։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 23 գլխի մեջ փնտրել այն
ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն նրանց կողմնորոշվել, թե ինչպես
արձագանքել, երբ տեսնում են ուրիշներին կեղծավորությամբ հանդես
գալիս, և թե ինչ կարող են անել իրենց կյանքում կեղծավորությունից
խուսափելու համար։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 23․1-7: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան
և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ եղանակներով էին դպիրները և
Փարիսեցիները կեղծավորություն անում։ Բացատրեք, որ (2-րդ
հատվածի) «Մովսեսի աթոռի վրա նստեցին» արտահայտությունը
նշանակում է, որ դպիրներն ու Փարիսեցիները զբաղեցրին իշխանության
պաշտոնը, որպեսզի ուսուցանեն վարդապետությունը և մեկնաբանեն ու
սպասավորեն օրենքը։ Այդ արտահայտությունը բառացիորեն կարող էր
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Գրապանակ հագած հրեա տղամարդ

վերաբերել այն աթոռին, որը հայտնաբերվել էր որոշ հնադարյան
ժողովարաններում, որը նախատեսված էր այն մարդկանց համար, ովքեր
իրենց ավելի արժանի էին համարում ժողովարանում գտնվող
մարդկանցից։

• Ինչպե՞ս էին դպիրներն ու Փարիսեցիները կեղծավորություն անում։

Հնարավորության դեպքում ցույց
տվեք գրապանակ հագած մարդու
մի նկար, որը նաև կոչվում է
տֆիլին։ Բացատրեք, որ հրեաների
մոտ ընդունված է եղել կրել
գրապանակներ, որոնք կաշվե
փոքր ներդիրներ էին, որոնք
կապված են եղել ճակատին և
թևերին։ Այդ գրապանակների
ներսում տեղադրված են եղել
մագաղաթե փոքր
գլանափաթեթներ, որոնք
քաղվածքներ էին պարունակում
Եբրայերեն սուրբ գրություններից։
Հրեաները կրում էին
գրապանակներ, որոնք նրանց
հիշեցնում էին Աստծո
պատվիրաններին հետևելու
մասին (տես Երկրորդ Օրինաց
6․4–9, 11․13–21, Ելից 13․5–10, 14–16)։
Տերը չէր դատապարտում նրանց,
ովքեր կրում էին գրապանակներ,
սակայն Նա դատապարտում էր
նրանց, ովքեր կեղծավորությամբ
էին օգտագործում դրանք կամ լայնացնում էին դրանք, որպեսզի
նկատելի լինեն ուրիշների աչքում կամ ավելի կարևոր տեսք ունենան։

• Ըստ Մատթեոս 23․5 հատվածի, ինչո՞ւ էին դպիրներն ու
Փարիսեցիները լայնացրել իրենց գրապանակները և «հանդերձի
քղանցքները»։

• Ի՞նչ այլ եղանակներով էին փորձում «մարդկանց երևալ» (5-րդ
հատված) կամ ստանալ աշխարհիկ պատիվներ։

• Համաձայն Մատթեոս 23․3-ի մեջ Իր աշակերտներին տված Տիրոջ
խորհրդի, ի՞նչ կարող ենք անել, երբ տեսնում ենք ուրիշներին
կեղծավորություն անելիս կամ հավակնելիս, որ իրենք արդար են,
սակայն այդպիսին չեն։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտության նման մի բան․ Մենք կարող ենք հնազանդվել Աստծո
օրենքներին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ տեսնում ենք ուրիշներին
կեղծավորություն անելիս։)

• Ինչու՞ է կարևոր, որ մեր օրերում մենք հետևենք այդ ճշմարտությանը:
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 23․8
հատվածը և խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն դարձնել,
թե ինչ հրահանգեց Տերը մարդկանց չանել։ Հրավիրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով։

Նշեք (8-րդ հատվածի) «դուք ամենքդ եղբարք էք» արտահայտությունը և
բացատրեք, որ Փրկիչը մարդկանց ուսուցանեց իրենց մյսուներից բարձր
չդասել, քանի որ նրանք բոլորը եղել են Աստծո զավակները և հավասար
են Իր աչքում։

Ամփոփեք Մատթեոս 23․9–10 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչը
վկայեց, որ Երկնային Հայրը մեր Արարիչն է և Քրիստոսն ուղարկվեց Հոր
կողմից և Նա մեր ճշմարիտ Ուսուցիչն է, ով կյանք է տալիս (տես Ջոզեֆ
Սմիթ թարգմանություն, Մատթեոս 23․6 [Մատթեոս 23․9, տողատակի
գրառում ա], Մատթեոս 23․7 [Մատթեոսի 23․10, տողատակի գրառում ա])։

Բացատրեք, որ դպիրներն ու Փարիսեցիները կարծում էին, որ պաշտոնն
ու դիրքը կդարձնի իրենց մեծ։ Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 23․11–12 հատվածները և դասարանի
անդամների ուշադրությունը հրավիրեք, թե ըստ Փրկչի խոսքերի Աստծո
արքայության մեջ ո՞ւմ Նա կհամարի մեծ։

• Ըստ 11-րդ հատվածի, ո՞վ կհամարվի մեծ Աստծո արքայության մեջ։

• Ըստ 12-րդ հատվածի, ի՞նչ կպատահի, եթե մենք Փարիսեցիների
նման փորձենք «բարձրացնել» մեր անձը ուրիշներից։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո համոզվեք, որ նրանք հասկանում են
հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք փորձենք մեր անձը բարձրացնել
ուրիշներից վեր, մենք կխոնարհեցվենք։ Բացատրեք, որ խոնարհեցվել
նշանակում է ցածրացվել կամ դառնալ քիչ հարգված։)

• Ըստ 11-12 հատվածների, ի՞նչ կպատահի, եթե մենք խոնարհ ենք և
ծառայում ենք ուրիշներին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք խոնարհ ենք և ծառայում ենք ուրիշներին, Տերը
կբարձրացնի մեզ։)

Բացատրեք, որ (12-րդ հատվածի) «կբարձրանայ» բառը նշանակում է, որ
Տերը կբարձրացնի մեզ և կօգնի մեզ դառնալ Իր նման։

• Ելնելով Մատթեոս 23 գլխի ձեր սովորածից, ի՞նչ է նշանակում
խոնարհ լինել։

Հետևյալ հոծ գիծը գծեք գրատախտակին։ Հրավիրեք ուսանողներին
խորհել դպրոցում, տանը և եկեղեցում իրենց կատարած բարի գործերը։
Հարցրեք նրանց, թե ելնելով բարի գործեր անելու իրենց շարժառիթներից
և խոնարհ լինելու իրենց ջանքերից, այս հոծ գծի որ մասում
կդասեն իրենց։
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Հորդորեք ուսանողներին հիշել, որ մենք բոլորս էլ Երկնային Հոր
զավակներն ենք։ Կարող եք նաև խրախուսել նրանց, որ առաջիկա ամսվա
ընթացքում ամեն օր մեկին ծառայելու նպատակ դնեն։ Չմոռանաք
հրավիրել նրանց այդ մասին գրառումներ անել իրենց անձնական
օրագրերում։

Մատթեոս 23․13–36
Հիսուս Քրիստոսը դժբախտություն է կանխատեսում դպիրների ու
Փարիսեցիների գլխին։

Դասը սկսելուց առաջ նախապատրաստեք երեք ոչ թափանցիկ բաժակ։
Ցեխ կամ յուղ քսեք առաջին բաժակի դրսի կողմը և երկրորդ բաժակի
ներսի կողմը, իսկ երրորդ բաժակը մաքուր թողեք։ Ցույց տվեք
բաժակները և հարցրեք դասարանի անդամներին, թե որ բաժակից
նրանք կցանկանային խմել։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի ստուգել
բաժակների ներսը և մեկնաբանել, թե որ բաժակից կնախընտրի խմել
և ինչու։

• Ինչպե՞ս են կեղտոտ բաժակները խորհրդանշում կեղծավորներին։

Ամփոփեք Մատթեոս 23․13–36 և բացատրեք, որ Փրկիչը դատապարտեց
դպիրներին ու Փարիսեցիներին կեղծավոր լինելու համար։ Հրավիրեք
ուսանողներին արագ աչքի անցկացնել այդ հատվածները և փնտրել այն
բառը, որը Փրկիչը կրկնեց մի քանի հատվածների սկզբում։ Խնդրեք
նրանց կիսվել իրենց մտքերով։ Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները
նշեն վա՜յ բառն այդ հատվածներում։ Բացատրեք, որ վայ բառը
վերաբերում է դժբախտությանը, փորձանքին ու վշտին։

Սուրբ գրությունների հետևյալ հղումներն ու հարցերը գրեք
գրատախտակին․

Մատթեոս 23․23–24 (տես նաև հատված 24, տողատակի գրառում ա)

Մատթեոս 23․25–26

Մատթեոս 23․27–28

Մատթեոս 23․29–36 (տես նաև հատված 36, տողատակի գրառում ա)

Ինչպե՞ս էին դպիրներն ու Փարիսեցիները կեղծավորություն անում։

Այդ տեսակի կեղծավորության ի՞նչ օրինակներ ենք տեսնում մեր օրերում։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգին
բարձրաձայն կարդալ գրատախտակին գրված հղումները և
յուրաքանչյուր հղումը կարդալուց հետո քննարկել գրատախտակին
գրված հարցերը։ (Խրախուսեք ուսանողներին կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության քաղվածքները իրենց նշանակված հատվածների
տողատակի ծանոթագրություններում։)
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Օգնեք ուսանողներին կատարել իրենց դերը ուսումնական
գործընթացում։

Հոգևոր ուսուցումը պահանջում է ջանքեր և ազատ կամքի կիրառում սովորողների կողմից։
Ուսանողներից շատերի համար սուրբ գրություններից սովորելու ջանքերը կարող են
օտարոտի թվալ, իսկ որոշ դեպքերում՝ դժվարին։ Սակայն, դուք կարող եք օգնել նրանց
հասկանալ, ընդունել և կատարել իրենց դերն ավետարանի ուսուցման ժամանակ։ Երբ
ուսանողներն ակտիվորեն կատարում են իրենց դերն ավետարանի ուսուցման ժամանակ,
նրանք բացում են իրենց սրտերը Սուրբ Հոգու ազդեցության համար։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, խնդրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց պատասխաններով։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
23․26 հատվածները և խնդրեք դասարանի անդամներին փնտրել, թե ըստ
Փրկչի խոսքերի, ինչ պետք է անեն Փարիսեցիներն իրենց
կեղծավորությունը հաղթահարելու համար։

• Ի՞նչ Փրկիչն ասաց այդ Փարիսեցիներին անել:

• Ելնելով նրանից, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչը Փարիսեցիներին, ի՞նչ
կպատահի մեզ հետ, երբ մենք ձգտենք հոգևոր առումով մաքրվել
ներսից։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո համոզվեք, որ
նրանք հասկանում են հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք ձգտենք հոգևոր
առումով մաքրվել ներսից, այն կանդրադառնա մեր արտաքին
ընտրությունների վրա։)

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի հոգևոր առումով մաքրվենք ներսից։

• Ինչպե՞ս կարող է մեր ներքին արդարությունը անդրադառնալ մեր
արտաքին ընտրությունների վրա։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե որ բաժակն է արտահայտում
նրանց ներկայիս հոգևոր վիճակը։ Վկայեք նախորդ սկզբունքի մասին և
խրախուսեք ուսանողներին այնպիսի նպատակ դնել, որը կօգնի նրանց
մաքրվել հոգևոր առումով։

Մատթեոս 23․37–39
Փրկիչը ողբում է, որ Երուսաղեմի ժողովուրդը չի գա Իր մոտ։

Ցուցադրեք կամ մի հավի նկար
նկարեք, որը պաշտպանում է
իր ճտերին։

• Ինչո՞ւ են հավերն իրենց
ճտերին հավաքում թևերի տակ։
(Վտանգից պաշտպանելու
համար։ Նշեք, որ հավն իր
ճտերին պաշտպանելու համար
կտա իր կյանքը։)

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 23.37-39 հատվածները։
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Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝ ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչպես Փրկիչն Իրեն նմանեցրեց հավի հետ։

• Ինչպե՞ս կարելի է Փրկչին նմանեցնել հավի հետ, որը հավաքում է
իր ճտերին:

• Ի՞նչ է նշանակում հավաքվել Փրկչի կողմից։

Նշեք, որ «ձեր տունն աւերուած կ’թողուի ձեզ» արտահայտությունը
(հատված 38) և բացատրեք, որ ավերված նշանակում է դատարկ կամ
լքված։ Քանի որ մարդիկ չցանկացան հավաքվել Փրկչի կողմից, նրանք
մնացին անպաշտպան։ Այդ արտահայտությունը կարող էր առնչվել
մարդկանց հոգևոր վիճակին Հիսուսի ժամանակներում, ինչպես նաև
հետագային, երբ Երուսաղեմը կկործանվի։

• Ելնելով հավի ու ճտերի մասին Հիսուսի ուսմունքներից, ի՞նչ կարող
ենք ստանալ, եթե հոժար լինենք Փրկչի կողմից հավաքվել։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք հոժար
լինենք Փրկչի կողմից հավաքվել, ապա մենք կստանանք Նրա
հոգածությունն ու պաշտպանությունը։)

• Ինչպե՞ս կարող եք ցույց տալ Փրկչին, որ մենք հոժար ենք հավաքվելու
Նրա կողմից։ (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես կարող են
հավաքվել դեպի Փրկիչը, հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ․
Այրինգի հետևյալ միտքը․

«Մեկ անգամ չէ, որ [Փրկիչն] ասել է, որ Նա կհավաքի մեզ Իր մոտ ինչպես
հավն է իր թևերի տակ հավաքում ճտերին։ Նա ասում է, որ մենք ինքներս
պետք է գանք դեպի Նա։ …

Դա անելու տարբերակներից մեկն Իր Եկեղեցում Սրբերի հետ հավաքվելն է։
Հաճախեք ձեր հավաքներին, նույնիսկ, եթե այն դժվար է թվում։ Եթե դուք
վճռական եք, Նա ուժ կտա ձեզ դա անելու համար» (“In the Strength of the

Lord,” Ensign կամ Liahona, May 2004, 18)։

• Ըստ Նախագահ Այրինգի, ի՞նչ կարող ենք անել Փրկչի կողմից
հավաքվելու մեր ցանկությունը ցույց տալու համար։

Խնդրեք ուսանողներին նայել գրատախտակին գրված այն
տարբերակների ցանկին, թե ինչպես կարող ենք ցույց տալ Փրկչի կողմից
հավաքվելու մեր ցանկությունը։ Հրավիրեք նրանց կիսվել, թե ինչպես են
նրանք հոգածություն և պաշտպանություն ստացել, երբ հավաքվել են
Փրկչի մոտ հետևյալ տարբերակներից մեկով։

Հրավիրեք ուսանողներին որոշել, թե ինչ կանեն Փրկչի մոտ հավաքվելու
համար, որպեսզի շարունակեն հոգածություն ու պաշտպանությոն
ստանալ Նրանից։
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ԴԱՍ 27

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս,
Մատթեոս 24

Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը մարգարեացավ Երուսաղեմի և
տաճարի կործանման մասին Նա հայտնեց Երկրորդ
Գալուստի նշանները և հրահանգեց հավատարիմներին,

որ հետևեն և պատրաստվեն այդ օրվան։

Ուսուցման առաջարկներ

Կատարելագործվել որպես ուսուցիչ
Երբ դուք ձգտեք կատարելագործվել և հետևողականորեն աշխատել Երկնային Հորը հաճո
ձևով ուսուցանելու համար, Նա կոգեշնչի ձեր նախապատրաստությունը, կամրապնդի
ուսանողների հետ ձեր հարաբերությունները, կմեծարի ձեր ջանքերը և կօրհնի ձեզ Իր
Հոգով։ Նա կօգնի ձեզ տեսնելու ձեր առաջընթացը, երբ դուք ձգտեք ուսուցանել այնպես,
որ ուսանողները հասկանան և ապավինեն ուսմունքներին և Հիսուս Քրիստոսի Քավությանը։

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․1–20
Հիսուսը մարգարեանում է Երուսաղեմի և տաճարի կործանման մասին։

Ցուցադրեք Երկրորդ Գալուստը
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 66, տես նաև LDS.org)։
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին վերաբերող հարցերի
շուրջ և գրի առնել այդ հարցերն
իրենց դասարանային տետրերում
կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում։
Մի ձգտեք այժմ պատասխանել
այդ հարցերին։ Հրավիրեք
ուսանողներին փնտրել
պատասխանները, երբ
ուսումնասիրեն Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս։

Նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս
հատվածները Մատթեոս 23․39 և
Մատթեոս 24 գլուխների Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունն է։
Ամփոփեք Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․1–3 հատվածները և բացատրեք, որ
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երբ Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց Երուսաղեմի տաճարում, Նրա
աշակերտները հասկացան, որ Նա կվերադառնա երկիր։ Ապա Հիսուսը
հեռացավ տաճարից և Նրա աշակերտները եկան Նրա մոտ, որպեսզի
իմանան ավելին այն մասին, թե երբ է տաճարը կործանվելու։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1․4 հատվածը: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին
հետևել նրան և փնտրել այն երկու հարցը, որոնք աշակերտները
Ձիթենյաց սարի վրա տվեցին Հիսուսին։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել
իրենց մտքերով և հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին․

1. Ե՞րբ կկործանվեն Երուսաղեմը և տաճարը։

2. Ո՞րն է Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան և ամբարիշտների
կործանման նշանը։

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսը պատասխանեց առաջին հարցին 5–21
հատվածներում, իսկ երկրորդ հարցի պատասխանը տվեց 21–55
հատվածներում։ Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հանձնարարեք
նրանց իրենց զուգընկերների հետ բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1․5–12 հատվածները և փնտրել այն նշանները, որոնք
առնչվում են Երուսաղեմի և տաճարի կործանմանը։ Խնդրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Չնայած նրան, որ Հիսուսի խոսքերի համաձայն Նրա աշակերտներն
այդ ժամանակ կտառապեն, ի՞նչ ասաց Նա այն մարդկանց մասին,
ովքեր «կմնան հաստատուն և [չեն] հաղթվի»։ (հատված 11):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 11-ից: (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք մնանք հաստատուն և
չհաղթվենք, ապա մենք կփրկվենք: Օգտագործելով ուսանողների
բառերը, հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

• Ի՞նչ է նշանակում մնալ հաստատուն և չհաղթվել։ (Հաստատուն
նշանակում է լինել անշարժ, պինդ, անսասան և անպարտելի։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ փրկվել բառի իմաստը 11-րդ
հատվածում, բացատրեք, որ հաստատուն մնալու դեպքում, հնարավոր է
չփրկվենք զրկանքներից, սակայն մենք, ի վերջո, կփրկվենք Աստծո
արքայությունում։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
պարբերությունը։ Խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես այն մարդիկ, ովքեր մնացին հաստատուն և հնազանդվեցին
Փրկչի ցուցումներին փրկվեցին կործանումից․

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․13–18 հատվածներից մենք իմանում ենք, որ
Հիսուսը նախազգուշացրեց Իր աշակերտներին փախչել դեպի սարերը և
չվերադառնալ իրենց տները, որովհետև Երուսաղեմը հարձակման
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կենթարկվի ու կկործանվի։ Նա մարգարեացավ, որ այդ օրերի
նեղությունը կլինի ամենավատը, որին երբևէ Իսրայելն ականատես է
եղել։ Ք.ծ.հ 70-րդ տարում, մոտավորապես 40 տարի անց այն բանից հետո,
երբ Հիսուսն ասաց այդ խոսքերը, հռոմեացիները պաշարեցին
Երուսաղեմը և սպանեցին ավելի քան մեկ միլիոն հրեաների։ Տաճարը
կործանվեց և ոչ մի քար-քարի վրա չթողեցին, ինչպես որ մարգարեացել
էր Փրկիչը (տես Մատթեոս 24․2)։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր ականջ դրեցին
Հիսուսի նախազգուշացմանը, ապահովությամբ փախան Պելլա՝
Երուսաղեմից 50 մղոն դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող մի քաղաք (տես՝
Bible Dictionary, «Pella»)։

• Ինչպե՞ս է հրեաների օրինակը ցույց տալիս Փրկչի խոսքերին
հնազանդվելու և հաստատուն մնալու կարևորությունը։

• Ե՞րբ եք դուք օրհնվել՝ մնալով հաստատուն և հնազանդ
պատվիրաններին։

Ամփոփեք Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․19–20 հատվածները և բացատրեք,
որ Հիսուսը մարգարեացավ, որ չնայած հրեաները մեծ փորձություններ
կտանեն, նրանք կպահպանվեն՝ իրենց հետ կապած Աստծո ուխտի
շնորհիվ։

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․21–37
Հիսուսը մարգարեանում է Իր Երկրորդ Գալստյան նշանների մասին։

Բացատրեք, որ Երուսաղեմի կործանման մասին նախազգուշացնող
նշանները բացատրելուց հետո, Հիսուսը պատասխանեց Իր
աշակերտների երկրորդ հարցին՝ մարգարեանալով Իր Երկրորդ
Գալուստին վերաբերող նշանների մասին։

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1․21–23 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան՝ փնտրելով այն պատճառը, թե ինչու Տերը
հայտնեց Իր Երկրորդ Գալուստի նշանները։

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ Հիսուսը Քրիստոսի աշակերտներն իմանան այն
նշանները, որոնք ազդանշան են տալիս Երկրորդ Գալուստի մասին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1.24-26 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի
անդամներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Փրկիչը կհայտնվի Իր
Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։

• Ինչպե՞ս Փրկիչը կհայտնվի Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։

• Դա իմանալով, ինչպե՞ս կարող են ընտրյալները խուսափել խաբվելուց։

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս
1․27-31 հատվածները և փնտրել այն նշանները, որոնք կնախորդեն
Երկրորդ Գալուստին։

• Ի՞նչ դժվարությունների մարդիկ կհանդիպեն նախքան Երկրորդ
Գալուստը։
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• Ելնելով 27-րդ և 31-րդ հատվածներից, ի՞նչ խոստումնալից նշաններ
կնախորդեն Երկրորդ Գալուստին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն
հետևյալ ճշմարտությունը․ Նախքան Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստը Տիրոջ ընտրյալները կհավաքվեն և ավետարանը
կքարոզվի ողջ աշխարհում։)

• Ինչպե՞ս ենք մենք ականատես լինում այդ մարգարեության
կատարմանը։

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․32–36 հատվածները
նկարագրում են Երկրորդ Գալուստին վերաբերող լրացուցիչ նշանները։

Հիշեցրեք ուսանողներին Փրկչի այն նախազգուշացումը, որ վերջին
օրերում կեղծ Քրիստոսներն ու կեղծ մարգարեները «կմոլորեցնեն
նույնիսկ ընտրվածներին» (22-րդ հատված)։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․37 հատվածը։
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե ինչպես կարող են
ընտրյալները խուսափել մոլորեցվելուց։

• Ինչպե՞ս կարող են ընտրյալները խուսափել մոլորեցվելուց։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ հատվածից։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք գանձենք Տիրոջ խոսքը,
ապա մենք չեն կարող մոլորեցվել։ Այս սկզբունքը գրեք
գրատախտակին):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ սկզբունքը, հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդի հետևյալ պատմությունը․

«Իմ ամենալավ միսիոներներից մեկը, ով ծառայել էր ինձ հետ Տորոնտոյում
[Կանադա], երբ ես այնտեղ միսիայի նախագահ էի, մի քանի տարի անց
եկավ ինձ տեսակցության։ Ես հարցրեցի նրան․ «Երե՛ց, ինչպե՞ս կարող եմ
օգնել քեզ»։

Նա ասաց․ «Նախագահ, կարծում եմ, ես կորցնում եմ իմ վկայությունը»։

Ես չէի կարողանում հավատալ դրան: Ես հարցրեցի, թե ինչպե՞ս էր դա հնարավոր։

Նա պատասխանեց․ «Դա սկսվեց, երբ կարդացի հակամորմոնական գրականություն»։ «Ես
հարցեր ունեի, իսկ ոչ-ոք չկարողացավ պատասխանել դրանց։ Ես շփոթված եմ և կարծում
եմ, որ կորցնում եմ իմ վկայությունը»» (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dec. 1996, 60):

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե արդյոք նրանք կամ իրենց
ճանաչած անհատներից որևէ մեկն ունեցել է նմանատիպ
փորձառություն, ինչն ունեցավ այս նախկին միսիոները։

• Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք նմանատիպ իրավիճակում հայտնված
մարդուն։ Ինչո՞ւ:

Հանձնարարեք այդ ուսանողին շարունակել բարձրաձայն կարդալ Երեց
Բալլարդի պատմությունը․
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«Ես հարցրեցի, թե որոնք էին նրա հարցերը և նա պատասխանեց։ Դրանք ստանդարտ
հակաեկեղեցական խնդիրներ էին, բայց ես մի քիչ ժամանակ խնդրեցի նյութեր հավաքելու
համար, որպեսզի կարողանայի իմաստալից պատասխաններ տալ։ Այսպիսով, 10 օր անց
մենք հանդիպելու պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որի ժամանակ ես ասացի
նրան, որ կպատասխանեմ նրա յուրաքանչյուր հարցին։ Երբ նա պատրաստվեց հեռանալ,
ես կանգնեցրի նրան։

«Երեց, դու այսօր ինձ մի քանի հարցեր տվեցիր»,- ասացի ես։ «Այժմ ես մի հարց
ունեմ ձեզ»։

«Խնդրեմ նախագահ»։

«Որքա՞ն ժամանակ առաջ ես կարդացել Մորմոնի Գրքից», - հարցրեցի ես:

Նա կախեց աչքերը։ Նա մի որոշ ժամանակ նայում էր հատակին։ Ապա նայեց ինձ։ Նա
խոստովանեց․ «Արդեն երկար ժամանակ է, նախագահ»։

Ես ասացի․ «Դե լավ։ Դու ինձ հանձնարարություն ես տվել։ Եվ արդար կլինի, որ ես
նույնպես հանձնարարություն տամ։ Ես ուզում եմ, որ մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը դու
խոստանաս, որ ամեն օր մեկ ժամ դու կկարդաս Մորմոնի Գրքից»։ Նա համաձայնվեց։

Տաս օր անց նա եկավ իմ գրասենյակ և ես պատրաստ էի։ Ես առաջ քաշեցի իմ թղթերը,
որպեսզի սկսեի պատասխանել նրա հարցերին, բայց նա կանգնեցրեց ինձ։

Նա ասաց․ «Նախագահ, դրա անհրաժեշտությունը չկա»։ Ապա նա բացատրեց։ «Ես
գիտեմ, որ Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է։ Ես գիտեմ, որ Ջոզեֆ Սմիթն Աստծո մարգարեն է»։

Ես ասացի․ «Դա հիանալի է։ Բայց, ամեն դեպքում, դու կստանաս քո հարցերի
պատասխանները։ Ես երկար ժամանակ եմ աշխատել սրա վրա, այնպես որ նստիր
այդտեղ և լսիր»։

Եվ այսպիսով, ես պատասխանեցի նրա բոլոր հարցերին, որից հետո հարցրեցի․ «Երեց, ինչ
սովորեցիր սրանից»։

Եվ նա ասաց․ «Տիրոջը հավասար ժամանակ հատկացրեք»» (“When Shall These Things
Be?” 60)։

• Ինչպե՞ս է այս պատմությունը լուսաբանում 37-րդ հատվածի
սկզբունքը։

• Ինչպե՞ս եք օրհնվել, երբ գանձել եք Տիրոջ խոսքը։

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․38–55
Հիսուսը հրահանգում է Իր աշակերտներին պատրաստ լինել Իր Երկրորդ
Գալուստին։

Բացատրեք, որ առակների միջոցով Հիսուսը հրահանգեց Իր
աշակերտներին, թե ինչպես գանձել Իր խոսքը և պատրաստ լինել Իր
Երկրորդ Գալուստին։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Յուրաքանչյուր զույգից մեկական
ուսանողի հանձնարարեք կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․38-46
հատվածները, իսկ մյուս զուգընկերը թող կարդա Ջոզեֆ
Սմիթ—Մատթեոս 1․47-54 հատվածները: Հրավիրեք ուսանողներին իրենց
հանձնարարված հատվածներում փնտրել վարդապետություններն ու
սկզբունքները և գրի առնել դրանք։
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Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, խնդրեք ուսանողներին
համառոտ կերպով պատմել առակներն իրենց զուգընկերներին և
քննարկել հետևյալ հարցերը․

• Ի՞նչ ճշմարտություններ բացահայտեցիք։

• Ինչպե՞ս է Փրկիչը լուսաբանեց այդ ճշմարտությունները ձեր
կարդացած հատվածներում։

Մի քանի ուսանողների խնդրեք կիսվել իրենց բացահայտած
ճշմարտություններով, որոնք կարող են ընդգրկել հետևյալը․ Միայն
Երկնային Հայրը գիտի, թե երբ կլինի Փրկչի Երկրորդ Գալուստը։ Եթե
մենք հետևենք նշաններին և հնազանդվենք Տիրոջ պատվիրաններին,
ապա մենք պատրաստ կլինենք Փրկչի Երկրորդ Գալուստին։

Կրկնեք Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս գլխի ճշմարտությունները և խնդրեք
ուսանողներին մտածել, թե ինչպես են այդ ճշմարտություններն օգնում
պատասխանել դասի սկզբում գրած հարցերին։ Հրավիրեք նրանց իրենց
վկայությունը բերել սովորած ճշմարտությունների վերաբերյալ։

Խնդրեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ խոսքերը (հնարավորության դեպքում
մեկական օրինակ տրամադրեք ուսանողներին)․

«Ի՞նչ կլիներ, եթե Նրա գալու օրը վաղը լիներ: Եթե իմանայինք, որ վաղը
հանդիպելու ենք Տիրոջը, վաղաժամ մահվան կամ Նրա անսպասելի
գալսուտի արդյունքում, ի՞նչ կանեինք այսօր: Ինչպիսի՞
խոստովանություններ կանեինք: Ի՞նչ սովորություններ կդադարեցնեինք:
Ի՞նչ անհամաձայնություններ կլուծեինք: Ինչպիսի՞ ներում կպարգևեինք:
Ի՞նչ վկայություններ կբերեինք:

Եթե այս բաները կանեինք այդ դեպքում, ինչո՞ւ չանենք հիմա» («Երկրորդ Գալստյան
նախապատրաստությունը» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2004, 9)։

Հրավիրեք ուսանողներին գրել հետևյալ հարցի պատասխանը. Եթե ես
իմանայի, որ վաղը կհանդիպեմ Փրկչին, ի՞նչը ես կփոխեի այսօր։
Խրախուսեք նրանց կիրառել իրենց գրածը։
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ԴԱՍ 28

Մատթեոս 25․1-13
Նախաբան
Երբ Հիսուս Քրիստոսը Ձիթենյաց սարի վրա Իր
աշակերտներին առանձին ուսուցանեց Իր Երկրորդ
Գալստյան մասին, Նա ուսուցանեց տաս

կույսերի առակը։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 25․1-13
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է տաս կույսերի առակը։

Օգտագործեք պատմություններ՝ ուշադրություն գրավելու և
պատկերացում կազմելու համար։

Պատմությունները կարող են գրավել ուսանողների ուշադրությունը և օգնել նրանց
հասկանալ ավետարանն այլ մարդկանց փորձառությունների շնորհիվ։ Ժամանակակից
համատեքստում կամ սուրբ գրությունների համատեքստում ավետարանի սկզբունքները
լուսաբանելով, պատմությունները կարող են օգնել ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես
են այդ սկզբունքներն առնչվում իրենց կյանքին և նրանց մոտ ցանկություն առաջացնում
կիրառել դրանք։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ
պատմությունը, որը մի երիտասարդ վերադարձած միսիոների մասին է,
ով վկայության ժողովին կիսվեց իր անձնական փորձառությամբ։
Ուսանողներին հրավիրեք պատկերացնել, թե ինչպես կզգային, եթե
նրանք լինեին այդ պատմության երիտասարդը։

«Նա … պատմեց այն մասին, որ 18 տարեկանում երեց կարգվելուց շատ
չանցած մի օր ժամադրությունից տուն եկավ։ Այդ ժամադրության ժամանակ
ինչ-որ բան էր կատարվել, որի համար նա ամաչում էր։ Նա բոլորի մոտ
մանրամասներից չխոսեց, որի կարիքը չկար։ Մինչ այսօր ես չգիտեմ, ինչ էր
տեղի ունեցել, բայց դա մեծ ազդեցություն էր թողել նրա հոգու և
ինքնագնահատականի վրա։

Երբ տան մոտ նա մեքենայի մեջ նստած մտածում էր և ցավում տեղի ունեցածի համար,
նրա ոչ անդամ մայրը տնից շնչակտուր վազելով մոտեցավ մեքենային։ Նա արագ
պատմեց, որ այդ տղայի փոքր եղբայրը տանն ընկնելով գլուխը ուժեղ հարվածել է և
գտնվում է ուշագնացության և ցնցման մեջ։ Ոչ անդամ հայրն անմիջապես շտապ
օգնություն էր կանչել, սակայն այն դեռ որոշ ժամանակից տեղ կհասներ։

«Արի ու մի բան արա,—բղավում էր նա, —ձեր Եկեղեցում նման դեպքերում ինչ-որ բան եք
անում, չէ՞։ Դու նրանց քահանայությունն ունես։ Արի ու մի բան արա»: …

Չնայած որ այդ գիշեր իր համար շատ սիրելի անձնավորությունն իր հավատքի և ուժի
կարիքն ուներ, այդ երիտասարդը չկարողացավ ոչինչ ձեռնարկել։ Հաշվի առնելով այն
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զգացումները, որոնց հետ նա նոր պայքարում էր և հենց նոր կատարած իր փոխզիջումն
այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի ունեցավ, նա չկարողացավ ստիպել իրեն գնալ Տիրոջ առաջ
և անհրաժեշտ օրհնությունը խնդրել» («Արժանավորության վստահությունը», Լիահոնա,
ապր. 2014, 58–59)։

• Ի՞նչ մտքեր ձեզ կհամակեին, եթե լինեիք այդ իրավիճակում
հայտնված երիտասարդի տեղում։ Ինչո՞ւմ է կայանում միշտ
պատրաստ լինելու կարևորությունը։

Ցուցադրեք Տաս կույսերի առակի
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 53, տես նաև LDS.org)։
Հիշեցրեք նրանց, որ երբ Հիսուս
Քրիստոսն Իր աշակերտների հետ
գտնվում էր Ձիթենյաց սարի վրա,
Նա ուսուցանեց նրանց Իր
Երկրորդ Գալուստի մասին (տես
Մատթեոս 24)։ Այնուհետև նա
պատմեց տաս կույսերի առակը,
որպեսզի ցույց տա, թե ինչպես
պետք է պատրաստ լինենք Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․1-4
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
փնտրել առակի հիմնական բաղկացուցիչները։ Հորդորեք նրանց կիսվել
իրենց մտքերով։ Հետևյալ արտահայտությունները գրեք
գրատախտակին․

Փեսա

Իմաստուն և հիմար կույսերը

Լապտերներ և ձեթ

Բացատրեք, որ հրեաների ամուսնության սովորույթների համաձայն
փեսան իր մոտ ընկերների ուղեկցությամբ ամուսնության արարողության
համար գիշերով գնում է հարսի տուն։ Արարողությունից հետո
ամուսնության մասնակիցները գնում են փեսայի տուն՝ խնջույքին
մասնակցելու համար։ Շքերթին միացած ամուսնության արարողության
հյուրերից ակնկալվում էր, որ նրանք լինեին իրենց լապտերներով կամ
լուսամփոփներով, որպեսզի ցույց տան, որ իրենք ամուսնության
մասնակիցներ են, և որ փայլ ու գեղեցկություն հաղորդեն
իրադարձությանը։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 25․5-13: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
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նրան՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեցին հինգ իմաստուն կույսերը
և ինչ արեցին հինգ հիմար կույսերը։

Ուսանողներին Մատթեոս 25․5–13 հատվածները կարդալ տալու
փոխարեն, կարող եք նրանց ցույց տալ «They That Are Wise»

տեսանյութը (ժամանակահատված՝ 0:00–5:46), որը պատկերում է տասը
կույսերի առակը։ Այս տեսանյութը կարող եք գտնել Վարդապետություն և
Ուխտեր և Եկեղեցու Պատմություն Տեսողական նյութերի տեսասկավառակների
մեջ և LDS.org-ում։ Նախքան տեսանյութի ցուցադրությունը հրավիրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեցին հինգ իմաստուն
կույսերը և ինչ արեցին հինգ հիմար կույսերը։

• Ի՞նչ արեցին հինգ իմաստուն կույսերը։ Ի՞նչ արեցին հինգ հիմար
կույսերը։

Ուշադրություն սևեռեք գրատախտակին գրված առակի բաղադրիչներին։
Հարցրեք դասարանի անդամներին, թե ինչ կարող են խորհրդանշել այդ
բաղադրիչները։

Գրատախտակին գրեք Հիսուս Քրիստոս անունը Փեսայի կողքին։
Բացատրեք, որ «Եւ երբոր փեսան ուշացաւ» (5-րդ հատված) և «կէս
գիշերին աղաղակ եղաւ» (6-րդ հատված) արտահայտությունները
վերաբերում են Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի
մասին այս արտահայտություններից։

Բացատրեք, որ խնջույքին հրավիրված և՛ իմաստուն և՛ հիմար կույսերը
ներկայացնում են Եկեղեցու անդամներին (տես Dallin H. Oaks, “Preparation
for the Second Coming,” Ensign կամ Liahona, May 2004, 8)։ Գրատախտակին
գրեք Եկեղեցու անդամներ՝ Իմաստուն և հիմար կույսերի կողքին։

Հրավիրեք ուսանողներին վերանայել Մատթեոս 25․8–9 հատվածները և
խորհել, թե ինչու իմաստուն կույսերն իրենց ձեթը չտվեցին հիմար
կույսերին։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ միտքը. Դասարանի
անդամների ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե ինչ կարող է
խորհրդանշել ձեթը և ինչու այն չի կարելի ուրիշին տալ։

«Դա եսասիրություն չէր, ոչ էլ անբարյացակամություն: Ձեթի այն տեսակը,
որն անհրաժեշտ է ճանապարհին լույս տալու և խավարը լուսավորելու
համար, հնարավոր չէ կիսել: Ինչպե՞ս կարող է մարդ կիսել տասանորդի
սկզբունքին հետևելու հնազանդությունը, արդար ապրելակերպից եկող
խաղաղ միտքը, գիտելիքների կուտակումը: Ինչպե՞ս կարելի է կիսվել
հավատքով կամ վկայությամբ: Ինչպե՞ս կարելի է կիսվել կեցվածքով,

մաքրաբարոյությամբ կամ էլ միսիայի փորձառությամբ: Ինչպե՞ս կարելի է կիսվել
տաճարային արտոնություններով: Յուրաքանչյուր մարդ պետք է անձամբ նմանատիպ ձեթ
ձեռք բերի: …

Առակում ձեթը հնարավոր է շուկայում գնել: Մեր կյանքում նախապատրաստության ձեթը
հավաքվում է կաթիլ առ կաթիլ՝ արդար ապրելակերպով: … Նվիրվածության և
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հնազանդության յուրաքանչյուր արարքը մեր ամանի մեջ ավելացված մի կաթիլ ձեթ է»
(Faith Precedes the Miracle [1972], 255–56)։

• Ի՞նչ է խորհրդանշում առակի ձեթը։ (Ուսանողների հետևյալ
պատասխանները, ինչպիսիք են՝ հոգևոր պատրաստվածությունը,
վկայությունը, հավատքն ու դարձը և փորձառությունը՝ Լապտերներ և ձեթի
կողքին։ Որպեսզի իմանաք, թե ուրիշ ինչ է խորհրդանշում ձեթը, կարող
եք առաջարկել ուսանողներին կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր
45․56–57 հատվածները և խաչաձև հղում կատարել Մատթեոս 25․8
հատվածի հետ։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այդ առակից և հոգևոր
պատրաստվածություն փոխ առնելու Նախագահ Քիմբալի
մեկնաբանությունից։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Մենք չենք կարող
հոգևոր պատրաստվածություն փոխ առնել ուրիշներից։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում Երկրորդ Գալուստին
նախապատրաստվելու մասին առակից։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Մենք պատրաստվում են
Երկրորդ Գալուստին, երբ ամենօրյա արդարակեցության միջոցով
մեծացնում ենք մեր վկայությունը և դարձը։ Այդ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին։)

Ուսանողներին տրամադրեք ուղեկցող թերթիկի մեկական
օրինակ։ Հրավիրեք նրանց թերթիկների վրա թվարկել, թե ինչպես

նրանք կարող են ձեռք բերել հոգևոր պատրաստվածության «ձեթը»։

Պատրաստվել Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին
Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին պատրաստվելու համար ես «ձեթ» կավելացնեմ իմ «լապտերում»։
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Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, խնդրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ուրիշ ինչ կերպ
կարող են կաթիլ առ կաթիլ ձեթ հավաքել իրենց արդար

ապրելակերպով, կարող եք ցույց տալ «They That Are Wise» տեսանյութի
մյուս կեսը (ժամանակահատված՝ 5:46–8:44)։ Հրավիրեք ուսանողներին
տեսանյութը դիտելուց հետո իրենց ցուցակին ավելացնել այլ մտքեր։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․10-12
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց փեսան հիմար կույսերին։
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության, Մատթեոս 25․11 հատվածը
պարզաբանում է, որ փեսան ասաց․ «Դուք ինձ չեք ճանաչում» (Մատթեոս
25․12, տողատակի գրառում ա)։

• «Դուք ինձ չեք ճանաչում» արտահայտություն, ի՞նչ է ասում հինգ հիմար
կույսերի մասին։ Ինչպե՞ս է Տիրոջը ճանաչելը տարբերվում
պարզապես Նրա մասին իմանալուց։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին, թե ինչ պետք է
անենք Տիրոջ գալուն պատրաստ լինելու համար։ (Օգնեք
ուսանողներին բացահայտել հետևյալ սկզբունքը․ Որպեսզի
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պատրաստ լինենք Տիրոջ գալուստին և արժանի լինենք Նրա
ներկայության մեջ ապրելուն, մենք պետք է ճանաչենք Նրան։)

• Վերջին ժամանակներս ինչպե՞ս եք ավելի լավ ճանաչել Փրկչին։

Ուսանողներին հիշեցրեք դասի սկզբում կարդացած պատմության մասին,
որը մի երիտասարդ քահանայություն կրողի մասին էր, ով անպատրաստ
էր անհրաժեշտության պահին։ Բացատրեք, որ երիտասարդ տղան
շուտափույթ կերպով վազեց մի տարեց տղամարդու մոտ, ով իր ծխից էր
և ապրում էր մոտիկ։ Այդ տարեց տղամարդը քահանայության
օրհնություն տվեց փոքր եղբորը, որից հետո նրա վիճակը կայունացավ,
մինչև շտապ օգնությունը կժամաներ։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ երիտասարդ տղայի վկայությունը, որը պատմեց
Երեց Հոլլանդը․

«Ով չի եղել այն իրավիճակում, որի մեջ հայտնվեցի ես այդ գիշեր, երբեք չի
զգա այն ամոթն ու ցավը, որ ես ապրեցի գիտակցելով, որ արժանի չեմ
օգտագործելու քահանայությունը, որ ես էի կրում։ Դա նույնիսկ ավելի
ցավալի հիշողություն է ինձ համար, քանի որ իմ փոքր եղբայրն իմ կարիքն
ուներ և իմ սիրելի ոչ անդամ ծնողներն անչափ վախեցած էին և իրավունք
ունեին ինձանից ավելին ակնկալելու։ Բայց այսօր ձեր առջև կանգնած

կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ ճիշտ է, ես կատարյալ չեմ, սակայն այդ օրվանից ի վեր
երբեք չեմ արել մի բան, որն ինձ ետ կպահեր կարիքի դեպքում Տիրոջ առաջ վստահորեն
կանգնելուց և Նրա օգնությունը խնդրելուց։ Այս աշխարհում անձնական
արժանավորությունը մի պայքար է, որում մենք ներգրավված ենք, բայց դա պայքար է, որը
ես հաղթում եմ։ Ես իմ կյանքում զգացել եմ դեպի ինձ ուղղված դատապարտող մատը և չեմ
ուզում երբևէ կրկին զգալ դա, եթե կարող եմ ինչ-որ բան անել այդ առումով։ Եվ իհարկե, -
եզրափակեց նա,- դրա համար ես կարող եմ ամեն ինչ անել» («Արժանավորության
վստահությունը», 59)։

Հորդորեք ուսանողներին խորհել այն մասին, թե ինչ պետք է նրանք անեն,
որպեսզի հոգևոր առումով պատրաստ լինեն Տիրոջ գալուստին և
արժանի մնան Նրա ներկայության մեջ ապրելու համար։ Կարող եք
խրախուսել, որ նրանք շրջանակի մեջ առնեն իրենց թերթիկներում
թվարկված մեկ կամ մի քանի գործողություն, որոնք կավելացնեն նրանց
հոգևոր պատրաստվածությունը։ Հորդորեք նրանց թերթիկներն իրենց
հետ տուն տանել, որը կհիշեցնի իրենց դրած նպատակի մասին։
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ԴԱՍ 29

Մատթեոս 25․14-46
Նախաբան
Երբ Հիսուս Քրիստոսը Ձիթենյաց սարի վրա Իր
աշակերտներին ուսուցանեց Իր Երկրորդ Գալստյան
վերաբերյալ, Նա պատմեց քանքարների առակը։ Նա

նաև բացատրեց, որ նա արդարներին կբաժանի
ամբարիշտներից, երբ կրկին գա։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 25․14-30
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին քանքարների առակը

Դասից առաջ հինգ մետաղադրամ տեղադրեք սենյակի մի կողմում և
երկու մետաղադրամ՝ մյուս կողմում։ Ութ այլ մետաղադրամ պահեք ձեր
գրպանում։

Դասն սկսելու համար հրավիրեք երեք ուսանողի, որպեսզի կանգնեն
դասարանի առաջ և օգնեն ձեզ իրագործելու այն առակը, որը Հիսուս
Քրիստոսն ուսուցանեց Իր աշակերտներին՝ Իր Երկրորդ Գալուստի
մասին ուսուցանելու ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․14-18
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ստացավ յուրաքանչյուր ծառան և ինչ
արեց դրա հետ։

• Ի՞նչ տվեց տերն իր յուրաքանչյուր ծառային։ (Բացատրեք, որ
քանքարներն այս առակի մեջ ներկայացնում են որոշակի գումարներ։
Հանեք ձեր գրպանի ութ մետաղադրամը և դրանցից հինգը տվեք
ուսանողներից մեկին, երկուսը տվեք մյուս ուսանողին, իսկ մեկ
քանքարը՝ երրորդ ուսանողին։)

• Ծառաներից յուրաքանչյուրն ի՞նչ արեց իրեն տրված գումարի հետ։

Հրավիրեք հինգ մետաղադրամ ունեցող ուսանողին վերցնել մյուս հինգ
մետաղադրամը սենյակի մի անկյունից։ Հրավիրեք երկու մետաղադրամ
ունեցող ուսանողին վերցնել մյուս երկու մետաղադրամը սենյակի մյուս
անկյունից։ Հրավիրեք մեկ մետաղադրամ ունեցող ուսանողին թաքցնել
կամ ձևացնել թե փորում է գետնի տակ այդ մետաղադրամը։

Խնդրեք ուսանողներին մետաղադրամները վերադարձնել ձեզ և նստել։
Առակի հետևյալ բաղկացուցիչները գրեք գրատախտակին (առանց
փակագծերի մեկնաբանության):

Ծառաների տերը (Տեր Հիսուս Քրիստոսը)

Ծառաները (Տիրոջ ծառաները)
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Քանքարները (Շնորհներ ու ունակությունները, որոնք Տերը շնորհել է Իր
աշակերտներին)

• Ի՞նչ կարող են խորհրդանշել առակի բաղկացուցիչները։ (Բացատրեք,
որ մահկանացու կյանքում մեր ունեցած շնորհներից ու
ունակություններից մի քանիսը մենք ստացել ու զարգացրել ենք մեր
նախաերկրային կյանքում։ Մենք կարող ենք շարունակել ու
զարգացնել այդ և մյուս շնորհները մահկանացու կյանքում։)

• Ըստ Մատթեոս 25․15 հատվածի, ինչո՞ւ տերն իր ծառաներին տարբեր
չափսի գումարներ տվեց։ (Երբ ուսանողները պատասխանեն, նշեք, որ
«իւրաքանչիւրին իր կարողութեան չափ» արտահայտությունը
նշանակում է, որ Աստված յուրաքանչյուրիս համար անհրաժեշտ
շնորհներն ու ունակությունները տալիս է մեր հանգամանքներին
համաձայն։)

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցերը և հրավիրեք ուսանողներին
խորհել դրանց մասին․

• Ձեր կարծիքով, ո՞ր ծառան է նման ձեզ՝ հինգ քանքար, երկու քանքար,
թե մեկ քանքար ունեցողը։ Ինչո՞ւ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․19-21
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց տերն այն ծառային, ով ստացավ
հինգ քանքար։

• Ի՞նչ ասաց տերն առաջին ծառային։

Բացատրեք, որ «քեզ շատ բաների վերայ կ’դնեմ.» և «մտիր քո տիրոջ
ուրախութիւնը» (Մատթեոս 25․21) վերաբերում է մեր աստվածային
ներուժի իրականացմանը և Երկնային Հոր հետ հավերժական կյանք
ստանալուն։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել առաջին ծառայի փորձառությունից։
(Հետևյալ սկզբունքն այն մեկն է, որն ուսանողները կարող են
բացահայտել․ Եթե մենք հավատարմորեն օգտագործում ենք այն
շնորհներն ու ունակությունները, որոնք Տերը տվել է մեզ, մենք կարող
ենք իրականացնել մեր աստվածային ներուժը և ստանալ
հավերժական կյանք։)

• Որո՞նք են այն օրինակները, թե ինչպես մենք կարող ենք
հավատարմորեն օգտագործել Տիրոջ տված շնորհներն ու
ունակությունները։

Նշեք, որ երկրորդ ծառան կարող էր դժգոհել, երբ տեսավ առաջին
ծառային հինգ քանքար ստանալիս, իսկ ինքը ստացավ միայն երկուսը։
Փոխարենը՝ նա հավատարմորեն օգտագործեց այն քանքարները, որոնք
տրվել էին իրեն:)
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․22-23
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց տերն այն ծառային, ով ստացավ
երկու քանքար։

• Ի՞նչ ասաց տերն այն ծառային, ով ստացավ երկու քանքար։

• Չնայած նրան, որ տերն առաջին երկու ծառաներին տվել էր տարբեր
չափսի գումարներ, ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նրանք երկուսն էլ նույն
արձագանքը ստացան իրենց տիրոջից։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մարդու օրինակից, ում տրվեց
երկու քանքար։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Տերը մեզ կօրհնի, եթե մենք հավատարմորեն
օգտագործենք այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք Նա տվել է
մեզ՝ անկախ նրանից, թե քանիսն են դրանք և որոնք են դրանք։
Օգտագործելով ուսանողների բառերը, հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին։)

Խնդրեք դասարանին մտորել, թե նրանք երբևէ զգացել են, որ որևէ մեկն
ավելի շատ կամ ավելի լավ շնորհներ և ունակություններ ունի, քան
իրենք։ Ուշադրությունը հրավիրեք այն սկզբունքին, որը դուք հենց նոր
գրեցիք գրատախտակին։

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել մեզ, երբ մենք զգում ենք, որ
որևէ մեկն ավելի շատ կամ ավելի լավ շնորհներ է ստացել, քան մենք։

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Քվենթին Լ․ Քուքի հետևյալ միտքը.

«Մեր տաղանդների զարգացումն անձնական զարգացման լավագույն
չափորոշիչն է։ … Գրեթե համոզված եմ, որ օրհնությունների համեմատումը
դուրս է վանում ուրախությունը։ Մենք չենք կարող միևնույն ժամանակ լինել
և՛ երախտապարտ և՛ նախանձոտ։ Եթե մենք իսկապես ցանկանում ենք
զգալ Տիրոջ Հոգին և ուրախություն ու երջանկություն ունենալ, մենք պետք է
ցնծանք և երախտապարտ լինենք մեր օրհնությունների համար» (“Rejoice!”

Ensign, Nov. 1996, 2930)։

• Ինչպե՞ս կարող ենք բացահայտել այն շնորհներն ու ունակությունները,
որոնք Տերը տվել է մեզ։

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք մեկական թուղթ և խնդրեք, որ իրենց
անունը գրեն վերևում։ Հրավիրեք նրանց իրենց թղթերը փոխանցել իրենց
կողքին նստած ուսանողին։ Խնդրեք ուսանողներին գրել մեկ շնորհ կամ
ունակություն, որը նրանք տեսնում են այն մարդու մեջ, ում անունը գրված
է թղթի վրա։ Հրահանգեք, որ նրանք շարունակեն փոխանցել թղթերը և
գրի առնեն այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք նկատել են։
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Զարգացրեք սիրո, հարգանքի և նպատակով սովորելու մթնոլորտ։

Երբ ուսանողներն իմանան, որ նրանք սիրված ու հարգված են իրենց ուսուցչի և մյուս
ուսանողների կողմից, ապա ավելի հավանական է, որ դասի ներկայանան սովորելու
պատրաստ կարգավիճակով։ Ընդունված և սիրված լինելու զգացումը կարող է
փափկացնել նրանց սրտերը, նվազեցնել վախի զգացումը և սերմանել այն ցանկությունն ու
վստահությունը, որոնք անհրաժեշտ են դասարանի հետ իրենց մտքերով,
փորձառություններով և զգացմունքներով կիսվելու համար։

Մի քանի րոպե անց խնդրեք ուսանողներին վերադարձնել թղթերն իրենց
սկզբնական տերերին։ Ժամանակ հատկացրեք, որպեսզի ուսանողները
կարդան այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք մյուսները տեսնում
են իրենց մեջ։ Այնուհետև, խնդրեք նրանց իրենց տետրերում գրել
հետևյալ հարցի պատասխանը.

• Ի՞նչ կերպ կարող եք ձեր շնորհներն օգտագործելով խթանել Տիրոջ
աշխատանքը։

Նշեք, որ քանքարների մասին առակի մեջ նախազգուշացում կա այն
շնորհների ու ունակությունների մասին, որոնք տրվել են մեզ։
Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 25․24-30: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես տերը պատասխանեց այն
ծառային, ով թաքցրեց քանքարը։ 27-րդ հատվածը կարդալուց հետո
բացատրեք, որ տոկոսով բառը նշանակում է օգուտով (ներդրման կամ
վարկավորման արդյունքում ստացված շահը)։

• Վերջին ծառան ինչո՞ւ թաքցրեց քանքարը։ Ինչպե՞ս տերն
արձագանքեց այդ ծառայի ընտրությանը։

• Չնայած նրան, որ ծառան չէր կորցրել իր տիրոջ գումարը, ի՞նչն էր
սխալ այդ ծառայի արարքում։

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարձագանքեր տերն այդ ծառային, եթե նա
հետ բերեր երկու քանքար։

• Ի՞նչ պատահեց այն քանքարի հետ, որ տերը տվել էր ծառային։ (Այն
նրանից հետ վերցրեցին։)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Յոթանասունից Երեց Սթերլինգ Վ․
Սիլի հետևյալ հայտարարությունը։ Դասարանին հրավիրեք լսել, թե ինչու
ենք մենք կորցնում այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք մենք
բարի նպատակներով չենք ծառայեցնում։

«[Երրորդ ծառայի] կորուստն այն պատճառով չէր, որ նա սխալ բան արեց,
այլ հակառակը՝ նրա վախը խանգարեց նրան որևէ բան անել։ Այո՛, այդպես
են մեր օրհնությունների մեծ մասը կորում։ …

… Երբ ինչ-որ մեկը չի օգտագործում իր բազկի մկանները, նա կորցնում է
ուժը։ … Երբ մենք չենք զարգացնում մեր ունակությունները, մենք կորցնում
ենք մեր ունակությունները։ Երբ անցյալում մարդիկ չեն պատվել
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քահանայությունը, այն վերցվել է նրանցից։ … Հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական
տաղանդներից և ոչ մեկը չի զարգանում, երբ դրանք թաղում են հողի տակ»(The Law of the
Harvest [1963], 375)։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն ծառայից, ով թաքցրեց
քանքարը։ (Թեև ուսանողները կարող են տարբեր սկզբունքներ
առաջարկել, համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունները․ Վախը կարող է խանգարել, որ մենք
օգտագործենք այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք Տերը տվել
է մեզ։ Եթե մենք չենք զարգացնում ու օգտագործում մեր հոգևոր
շնորհները բարի նպատակների համար, ապա մենք կկորցնենք
դրանք։)

• Ինչպե՞ս կարող է վախը խանգարել, որ մենք բարիք գործենք մեր
շնորհների ու ունակությունների միջոցով։

Ուսանողներին իրենց քննարկած սկզբունքների վերաբերյալ վկայություն
բերելու հնարավորություն ընձեռեք։ Խրախուսեք նրանց օգտագործել
իրենց շնորհներն ու ունակությունները՝ Տիրոջ աշխատանքը
խթանելու համար։

Մատթեոս 25․31-46
Փրկիչը կանխագուշակում է ամբարիշտների բաժանումն արդարներից Իր
Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։

Ցուցադրեք Երկրորդ Գալուստը
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 66, տես նաև LDS.org)։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
25․31-33 հատվածները։
Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է
Տերն անելու երկրի մարդկանց Իր
Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։

• Ի՞նչ է Տերն անելու երկրի
մարդկանց հետ Իր Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ։

• Ամբարիշտներին
ներկայացնելու համար ո՞ր
կենդանիներին Տերն օրինակ
բերեց։ Իսկ արդարների՞ն։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։
Զույգերի կեսին հրավիրեք միասին կարդալ Մատթեոս 25․34–40
հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Տերը կորոշի, թե ով է
«ոչխարը» (Մատթեոս 25․32–33)։ Զույգերի մյուս կեսին հրավիրեք միասին
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կարդալ Մատթեոս 25․41-46 հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես Տերը կորոշի, թե ով է «այծը» (Մատթեոս 25․32–33)։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո, հանձնարարեք
յուրաքանչյուր զույգի աշխատել այն զույգի հետ, որը կարդաց տարբեր
հատվածներ։ Հանձնարարեք ուսանողներին ամփոփել իրենց
կարդացածը և իրենց խմբերում քննարկել հետևյալ հարցերը։

• Ինչպե՞ս է Տերը տարանջատում նրանց, ովքեր սիրում են Իրեն
(ոչխարներ) և նրանց, ովքեր չեն սիրում (այծեր)։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից:

Յուրաքանչյուր խմբից հրավիրեք մեկական ուսանողի, որպեսզի
գրատախտակին գրի առնի իր խմբի բացահայտած սկզբունքը։
Ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքները․ Երբ մենք
սիրում ու ծառայում ենք իրար, մենք ցույց ենք տալիս մեր սերը Տիրոջ
հանդեպ։ Երբ մենք անտեսում ենք ուրիշների կարիքները, մենք
անտեսում ենք Տիրոջը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքները, տվեք
հետևյալ հարցերը.

• Տիրոջ աջ կողմում գտնվող մարդն ինչպե՞ս կարող է վերաբերվել իր
փոքր քրոջը, ով խնդրում է օգնել կատարելու իր տնային աշխատանքը։

• Տիրոջ ձախ կողմում գտնվող մարդն ինչպե՞ս կարող է վարվել իր
դասընկերոջ հետ, ով իր գրքերը թողնում է միջանցքում։

• Հասկանալով այդ սկզբունքները, ինչպե՞ս կարող ենք զարգացնել մեր
հարաբերություններն ուրիշների հետ։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե վերջին 24 ժամվա մեջ, ինչպես են
նրանք վերաբերվել ուրիշներին։ Հրավիրեք նրանց մտածել, թե արդյոք
նրանք այլ կերպ կվարվեին, եթե ապագայում հայտնվեին նման
իրավիճակում։ Հորդորեք ուսանողներին մտածել այն մասին, թե ինչպես
կարող են ավելի հաճախակի սիրել ու ծառայել ուրիշներին և հրավիրեք
նրանց գործել ըստ իրենց մտահղացման։ Հաջորդ անգամ ուսանողների
հետ հանդիպելիս կարող եք ստուգել նրանց հաջողությունները և
հրավիրել նրանց կիսվելու իրենց փորձառություններից մի քանիսով։
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ԴԱՍ 30

Մատթեոս 26․1-30
Նախաբան
Զատիկից երկու օր առաջ Հուդան դավադրության մեջ է
մտնում հրեա առաջնորդների հետ, ովքեր ցանկանում էին
սպանել Հիսուսին։ Զատկի գիշերը Հիսուսը սահմանում է

հաղորդությունը։

Ուսուցման առաջարկներ

Յուրաքանչյուր դաս պատրաստեք՝ ձեր ուսանողներին
պատկերացնելով ձեր մտքում։

Դասին պատրաստվելիս հաշվի առեք, թե ձեր կարծիքով ուսանողներն ինչպես կկիրառեն
դասի ընթացքում սովորած վարդապետություններն ու սկզբունքները։ Նախագահ Թոմաս
Ս․ Մոնսոնը հիշեցրել է ավետարանի ուսուցիչներին, որ «Ավետարանն ուսուցանելու
նպատակը … դասարանի անդամների ուղեղների մեջ տեղեկություն լցնելը չէ։ …
Նպատակն է՝ ոգեշնչել անձին մտածել ավետարանի սկզբունքների մասին, զգալ դրանք և
ապա անել որևէ բան՝ դրանցով ապրելու համար» (in Conference Report, Oct. 1970, 107)։

Մատթեոս 26․1-16
Հուդան դավադրության մեջ է մտնում հրեա առաջնորդների հետ, ովքեր
ցանկանում են սպանել Հիսուսին։
Դասից առաջ, սեղանի վրա սփռոց գցեք և վրան դրեք մի քանի կտոր հաց
(կամ կռեկեր) և մի բաժակ։ Դասը բացելուց հետո բացատրեք, որ
Քրիստոսի ժամանակներում այդ պարագաները Զատկի ժամանակ
կարելի էր տեսնել հրեաների սեղաններին։

• Ո՞րն է Զատիկի խնջույքի նպատակը: (Զատիկը հաստատվել էր
Մովսեսի ժամանակներում, որպեսզի հիշեցներ Իսրայելի
զավակներին, որ կործանիչ հրեշտակն անցավ նրանց տների վրայով և
սպանեց Եգիպտոսի առաջնեկ երեխաներին [տես Ելից 12․21–28,
13․14–15]։ Որպես Զատիկի մաս, Իսրայելացիները զոհաբերեցին մի
գառ և նրա արյունով ներկեցին իրենց դռների կողափայտերը։ Այդ
գառը խորհրդանշում էր Մեսիային, ում քավող զոհաբերությունը պետք
է փրկեր մարդկությանը մահից և մեղքից [տես Սուրբ գրքերի
ուղեցույց, «Զատիկ», scriptures.lds.org]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․1-2
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հիսուսի խոսքերի, ինչ տեղի կունենա
Զատիկից հետո։

• Ըստ Հիսուսի խոսքերի, ի՞նչ տեղի կունենար Զատիկից հետո։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․3-5
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
բացահայտել, թե ով էր ծրագրում սպանել Հիսուսին այդ ժամանակ։
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• Ինչո՞ւ դպիրներն ու քահանայապետերը որոշեցին սպասել և
Զատիկից հետո սպանել Հիսուսին։

Ամփոփեք Մատթեոս 26․6–13 հատվածները և բացատրեք, որ
Բեթանիայում գտնվելու ժամանակ, մի կին մոտեցավ Հիսուսին և օծեց
նրան մի թանկարժեք յուղով՝ ի ճանաչումն Նրա վերահաս մահվան և
թաղման։ Նրա աշակերտներից մի քանիսը, այդ թվում՝ Տասներկու
Առաքյալներից Հուդան և խմբի գանձապահը բողոքեցին, որ այդ յուղը
պետք է վաճառվեր աղքատներին օգնելու համար։ Սակայն, Հուդան
իսկապես մտահոգված չէր աղքատներով, այլ մի գող էր, ով գումարը
ցանկանում էր իր համար (տես Հովհաննես 12․4–6)։ (Նշում․ Բեթանիայում
Հիսուսի օծումն ավելի լայնորեն քննարկվում է Մարկոս 11–14 դասերի
ժամանակ։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․14-16
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց Հուդան այն բանից հետո, երբ
Փրկիչը հանդիմանեց նրան բողոքելու համար։

• Ի՞նչ արեց Հուդան։ (Նա դավադրություն նյութեց քահանայապետերի
հետ, որպեսզի օգներ նրանց գտնել և ձերբակալել Հիսուսին։)

• Որքա՞ն վճարեցին քահանայապետերը Հուդային, որպեսզի նա
Հիսուսին հանձներ իրենց ձեռքը։

Բացատրեք, որ «Մովսեսի օրենքի համաձայն երեսուն սիկղ արծաթը
փոխհատուցում էր տիրոջը ծառայի մահվան համար» (տես Ելից 21․32)։ …
Դավաճանության գինն արտացոլում էր այն ցածր հարգանքը, որը Հուդան
և քահանայապետերն ունեին Փրկչի հանդեպ» (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 81)։ Դրանով նաև
իրականացավ Հուդայի դավաճանության Հին Կտակարանի
մարգարեությունը (տես Զաքարիա 11․12)։

Մատթեոս 26․17-25
Հիսուսն ու Իր աշակերտներն ուտում են Զատիկի ուտելիքը։

Մի հայելի ցուցադրեք և հարցրեք․

• Ի՞նչ եղանակներով հայելին կարող է օգտակար լինել մեզ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.

«Հաճախ մենք փորձում ենք խուսափել խորապես մեր հոգուն նայելուց և
դիմակայելուց՝ մեր թուլություններին, սահմանափակումներին և
մտավախություններին: …

Բայց ինքներս մեզ հստակ տեսնելու կարողությունը կարևոր է մեր հոգևոր
աճի և բարեկեցության համար: …

Թույլ տվեք ասել, որ սուրբ գրությունները և գերագույն համաժողովի
ելույթները արդյունավետ հայելի են, որոնց օգնությամբ կարող ենք քննել մեզ» («Միթէ ե՞ս
եմ, Տէր» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 58):
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• Ինչպե՞ս կարող են սուրբ գրությունները և գերագույն համաժողովի
ելույթները հայելու դեր տանել։

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Մատթեոսի 26․17-25 հատվածները,
հրավիրեք նրանց ուշադրություն դարձնել այն սկզբունքին, որը կօգնի
նրանց ճանաչել իրենց թուլությունները և հաղթահարել դրանք։

Ամփոփեք Մատթեոս 26․17-19 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսն
ասաց Իր աշակերտներին սենյակ պատվիրել Զատիկի ճաշի համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․20-21
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուսն ինչ ասաց Իր Առաքյալների Զատիկի
ճաշի ժամանակ։

• Հիսուսն ի՞նչ ասաց Իր Առաքյալներին:

• Եթե դուք լինեիք Առաքյալներից մեկը, ի՞նչ կմտածեիք այդ պահին։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
26.22 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
փնտրելով Հիսուսին տված Առաքյալների պատասխանը։

• Ի՞նչ հարց տվեցին Առաքյալները։

• Ի՞նչ է ուսուցանում «միթէ ե՞ս եմ, Տէր» հարցը տասնմեկ հավատարիմ
առաքյալների մասին։

• Այդ պատմությունից ելնելով, ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն
մասին, թե ինչպես պետք է Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն
արձագանքեն, երբ լսեն Տիրոջ խոսքերը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո, հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․
Երբ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները լսում են Տիրոջ խոսքը, նրանք
քննում են իրենց կյանքը, որպեսզի տեսնեն, թե ինչպես է դա առնչվում
իրենց հետ։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը․

«Աշակերտները կասկածի տակ չառան [Հիսուսի] ասած ճշմարտությունը: Ոչ
էլ նայեցին շուրջը, մեկ ուրիշին ցույց տալով ու հարցնելով. «Մի՞թե նա է»:

Փոխարենը, նրանք ամեն մեկը «շատ տրտմած՝ սկսեցին նորան ասել. Միթէ
ե՞ս եմ Տէր» [Մատթեոս 26․22]։

Ես մտածում եմ, թե մեզանից յուրաքանչյուրն ինչ կաներ։ … Մի՞թե մենք
կնայեինք մեր շուրջը և մեր սրտում կասեինք «Նա, հավանաբար, խոսում է եղբայր Ջոնսոնի
մասին: Ես միշտ կասկածներ եմ ունեցել նրա հետ կապված» կամ «ուրախ եմ, որ եղբայր
Բրաունն այստեղ է: Նա, իրոք, պետք է լսի այս ուղերձը»: Թե՞ մենք, հին աշակերտների
նման, կնայենք մեր ներսը և կտանք այդ խորաթափանց հարցը. «Մի՞թե ես եմ» («Միթէ ե՞ս
եմ, Տէր» 56)։
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• Որո՞նք են այն օրինակները, որոնցով մենք կարող ենք գայթակղվել և
անտեսել Տիրոջ խոսքերը և ենթադրել, որ դրանք նախատեսված են
ուրիշ մեկի համար։

Հանձնարարեք մեկ այլ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Ուխդորֆի հետևյալ հայտարարությունը և դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք նրան, թե Տիրոջ խոսքերը լսելիս ինչ է հրավիրում մեզ անել
Նախագահ Ուխդորֆը․

«Այս պարզ խոսքերում` «Միթէ ե՞ս եմ, Տէր», թաքնված է իմաստության սկիզբը և
անձնական դարձի ու հարատև փոփոխության ուղին: …

Մենք պետք է մի կողմ դնենք մեր ամբարտավանությունը, նայենք մեր ունայնությունից
անդին ու խոնարհությամբ հարցնենք. «Միթէ ե՞ս եմ, Տէր»։

Իսկ եթե Տիրոջ պատասխանը լինի «Այո՛, որդիս [կամ դուստրս], կան բաներ, որ քեզ պետք
է բարելավել, բաներ, որ ես կարող եմ օգնել քեզ հաղթահարել», ապա իմ աղոթքն է, որ
մենք ընդունենք այդ պատասխանը, խոնարհաբար ընդունենք մեր մեղքերն ու
թերությունները և ապա փոխենք մեր ուղին, դառնալով ավելի լավը» («Միթէ ե՞ս եմ, Տէր»
56, 58)։

• Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել, երբ կիրառել եք Տիրոջ խոսքերը ձեր
կյանքում և փոխել ձեր կյանքը։

Վկայեք ավելի վաղ ուսանողների բացահայտած սկզբունքի մասին։
Հրավիրեք ուսանողներին քննել իրենց կյանքը և արագ արձագանքել ըստ
ստացած հուշումների, երբ նրանք լսում կամ կարդում են Տիրոջ խոսքերը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․23-25
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
փնտրել Առաքյալների հարցին ուղղված Փրկչի պատասխանը։

Բացատրեք, որ անմիջապես այն բանից հետո, երբ Հիսուսը բացահայտեց
Հուդային որպես Իրեն դավաճանող, Հուդան հեռացավ (տես Հովհաննես
13․30)։

Մատթեոս 26․26-30
Հիսուսը Զատիկի ժամանակ սահմանում է հաղորդությունը։

Ցուցադրեք Վերջին Ընթրիքը
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 54, տես նաև LDS.org)։
Տեղեկացրեք ուսանողներին, որ Իր
Առաքյալների հետ Զատիկի ճաշի
ժամանակ Փրկիչը հաստատեց
հաղորդության արարողությունը։

Հրավիրեք ուսանողներին հետևյալ
հարցերի իրենց պատասխանները
գրել իրենց տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության
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օրագրերում (կարող եք այդ հարցերը դասից առաջ գրել
գրատախտակին)․

Երբ վերջին անգամ հաղորդություն էիք ճաշակում, ինչո՞վ էիք զբաղված։
Ի՞նչ էիք մտածում։ Ի՞նչ էիք զգում:

Բարձր պահեք սեղանի վրա ցուցադրված բաժակը և հացը։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․26-29
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց Տերը հացի և բաժակի
պարունակության հետ։

• Ի՞նչ արեց Տերը հացի և բաժակի պարունակության հետ։

• Համաձայն այս հատվածների, ի՞նչ են ներկայացնում հաղորդության
այս խորհրդանիշները: (Ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ
վարդապետությունը․ Հաղորդության խորհրդանիշները ներկայացնում
են Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որը Նա զոհաբերեց մեզ
համար։)

Բացատրեք ուսանողներին, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
լրացուցիչ գաղափարներ է տալիս այս հատվածների վերաբերյալ։
Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 26․22 հատվածի
Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության քաղվածքը, որը գտնվում է Մատթեոս 26․26,
տողատակի գրառում գ։ Նաև հրավիրեք նրանց կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանության Մատթեոս 26․24–25 հատվածները (Աստվածաշնչի
հավելվածում)։ Խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
ոգեշնչված փոփոխություններ են արվել այդ հատվածներում, որոնք
կարող են օգնել մեզ հասկանալ հաղորդության կարևոր նպատակը։

• Ինչո՞ւ Հիսուս Քրիստոսը սահմանեց հաղորդությունը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսը հաղորդությունը սահմանեց մեզ
համար, որպեսզի հիշենք Նրան և մեր մեղքերի համար արված Նրա
Քավությունը։)

• Որո՞նք են այն բաները, որոնց միջոցով հաղորդությունը կօրհնի մեզ
հիշել Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքերի համար արված Նրա
Քավությունը։

• Հաղորդությունը ճաշակելիս, ինչպե՞ս է Փրկիչի և Նրա Քավության
մասին հիշողությունն ազդել ձեր զգացմունքների և
փորձառությունների վրա։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ մեկ այլ սկզբունքը, հարցրեք.

• Համաձայն 27–28 հատվածների, ի՞նչ է հնարավորություն տալիս մեզ
ստանալու Քրիստոսի թափած արյունը։ (Մեր մեղքերի թողություն։)

Նշեք, որ հաղորդության ժամանակ պարզապես հացից ու ջրից օգտվելը
ինքնաբերաբար մեզ չի որակավորում մեղքերի թողության կամ մեր
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մեղքերից ներում ստանալու համար։ Մենք պետք է հավատք դրսևորենք
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ապաշխարենք և հաղորդությունը ճաշակենք
անկեղծ միտումով՝ մշտապես հիշելով Նրան և ձգտելով պահել Նրա
պատվիրանները։ Արժանիորեն հաղորդությունը ճաշակելով մենք
նորոգում ենք մկրտության մեր ուխտերը։ Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Երբ ապաշխարենք և հաղորդությունը ճաշակենք
անկեղծ միտումով, մենք կարող ենք թողություն ստանալ մեր
մեղքերի համար։

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրի առնել, թե ինչպես նրանք կկիրառեն
Մատթեոս 26 գլխում հաղորդության մասին իրենց բացահայտած
ճշմարտությունները։ Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների, ովքեր
ցանկություն ունեն, կիսվել իրենց պատասխաններով դասարանի հետ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն վերընթերցել Մատթեոս
26․29 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե, ըստ Փրկչի խոսքերի, հաջորդ անգամ ե՞րբ
Նա կճաշակի հաղորդությունը։ Հորդորեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով։

Բացատրեք, որ «հաղորդությունը ոչ միայն խորհրդանշում է Փրկչի
Քավությունը, այլ նաև ակնկալիքով սպասում է այն պահին, երբ Նա
փառքով կվերադառնա երկիր (տես Ա Կորընթացիս 11․26)» (New Testament
Student Manual, 83)։ Եթե մենք պահենք մեր ուխտերը և դիմանանք մինչև
վերջ, մենք կարող ենք լինել նրանց թվում, ովքեր այդ ապագայում
կճաշակեն հաղորդությունը Փրկչի հետ (տես ՎևՈւ 27․4–14)։

Վերջում կիսվեք այս դասի ժամանակ քննարկված ճշմարտությունների
վերաբերյալ ձեր վկայությամբ։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Մատթեոս 23․1-26․30
(Մաս 6)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մատթեոս 23․1–26․30 (մաս 6) դասերի ժամանակ ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանելու որպես ձեր
դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մատթեոս 23)
Ուսանողներն ուսումնասիրեցին հրեա առաջնորդներին տված Հիսուսի նախատինքը և սովորեցին, որ մենք
կարող ենք հնազանդվել Աստծո օրենքներին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ տեսնում ենք ուրիշներին
կեղծավորություն անելիս։ Նրանք սովորեցին, որ եթե մենք փորձում ենք մեզ բարձրացնել ուրիշներից, մենք
կխոնարհեցվենք, իսկ եթե մենք խոնարհ ենք և ծառայում ենք ուրիշներին, Տերը կբարձրացնի մեզ։ Նրանք

նաև սովորեցին, որ երբ մենք ձգտենք հոգևոր առումով մաքրվել ներսից, այն կանդրադառնա մեր արտաքին

ընտրությունների վրա, իսկ եթե մենք հոժար լինենք Փրկչի կողմից հավաքվելու, ապա մենք կստանանք Նրա
հոգածությունն ու պաշտպանությունը։

Օր 2 (Մատթեոս 24)
Իր Երկրորդ Գալուստի մասին Փրկչի քննարկումներից ուսանողները սովորեցին հետևյալը․ Եթե մենք մնանք

հաստատուն և չհաղթվենք, ապա մենք կփրկվենք: Նախքան Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը Տիրոջ
ընտրյալները կհավաքվեն և ավետարանը կքարոզվի ողջ աշխարհում։ Եթե մենք գանձենք Տիրոջ խոսքը,
ապա մեզ չենք մոլորեցվի։ Միայն Երկնային Հայրը գիտի, թե երբ կլինի Փրկչի Երկրորդ Գալուստը։ Եթե մենք
հետևենք նշաններին և հնազանդվենք Տիրոջ պատվիրաններին, ապա մենք պատրաստ կլինենք Փրկչի
Երկրորդ Գալուստին։

Օր 3 (Մատթեոս 25)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին տասը կույսերի առակը, նրանք սովորեցին, որ մենք չենք կարող հոգևոր
պատրաստվածություն փոխ առնել ուրիշներից, և որ մենք պատրաստվում ենք Երկրորդ Գալուստին, երբ
ամենօրյա արդարակեցության միջոցով մեծացնում ենք մեր վկայությունը և դարձը։ Նրանք նաև սովորեցին,
որ որպեսզի պատրաստ լինենք Տիրոջ գալուստին և արժանի լինենք Նրա ներկայության մեջ ապրելուն, մենք
պետք է ճանաչենք Նրան։ Ուսանողները համառոտ կերպով ուսումնասիրեցին քանքարների առակը և
սովորեցին, որ վախը կարող է խանգարել, որ մենք օգտագործենք այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք
Տերը տվել է մեզ։

Օր 4 (Մատթեոս 26․1-30)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու ծառայության վերջին օրերը, նրանք

սովորեցին, որ երբ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները լսում են Տիրոջ խոսքը, նրանք քննում են իրենց կյանքը,
որպեսզի տեսնեն, թե ինչպես է դա առնչվում իրենց։ Նրանք սովորեցին, որ հաղորդության խորհրդանիշները
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ներկայացնում են Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որը Նա զոհաբերեց մեզ համար, և որ Հիսուս
Քրիստոսը հաղորդությունը սահմանեց մեզ համար, որպեսզի հիշենք Նրան և մեր մեղքերի համար արված

Նրա Քավությունը։ Նրանք նաև սովորեցին, որ երբ ապաշխարենք և հաղորդությունը ճաշակենք անկեղծ

միտումով, մենք կարող ենք թողություն ստանալ մեր մեղքերից։

Նախաբան
Երբ Հիսուս Քրիստոսը Ձիթենյաց սարի վրա Իր աշակերտներին
ուսուցանեց Իր Երկրորդ Գալուստի մասին, Նա պատմեց
քանքարների առակը։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 25․14-30
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին քանքարների առակը

Դասից առաջ հինգ մետաղադրամ տեղադրեք սենյակի մի կողմում և
երկու մետաղադրամ՝ մյուս կողմում։ Ութ այլ մետաղադրամ պահեք ձեր
գրպանում։

Դասն սկսելու համար հրավիրեք երեք ուսանողի, որպեսզի կանգնեն
դասարանի առաջ և օգնեն ձեզ վերարտադրելու այն առակը, որը Հիսուս
Քրիստոսն ուսուցանեց Իր աշակերտներին՝ Իր Երկրորդ Գալուստի
մասին ուսուցանելիս։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․14-18
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ստացավ յուրաքանչյուր ծառա և ինչ
արեց դրա հետ։

• Ի՞նչ տվեց տերն իր ծառաներին։ (Բացատրեք, որ քանքարներն այս
առակի մեջ ներկայացնում են որոշակի գումարներ։ Հանեք ձեր
գրպանի ութ մետաղադրամը և դրանցից հինգը տվեք ուսանողներից
մեկին, երկուսը տվեք մյուս ուսանողին, իսկ մեկ քանքարը՝ երրորդ
ուսանողին։)

• Ծառաներից յուրաքանչյուրն ի՞նչ արեց իրեն տրված գումարի հետ։

Հրավիրեք հինգ մետաղադրամ ունեցող ուսանողին վերցնել մյուս հինգ
մետաղադրամը սենյակի մի անկյունից։ Հրավիրեք երկու մետաղադրամ
ունեցող ուսանողին վերցնել մյուս երկու մետաղադրամը սենյակի մյուս
անկյունից։ Հրավիրեք մեկ մետաղադրամ ունեցող ուսանողին թաքցնել
կամ ձևացնել թե փորում է գետնի տակ այդ մետաղադրամը։

Խնդրեք ուսանողներին մետաղադրամները վերադարձնել ձեզ և նստել։
Առակի հետևյալ բաղկացուցիչները գրեք գրատախտակին (առանց
փակագծերի մեկնաբանության):

Ծառաների տերը (Տեր Հիսուս Քրիստոսը)
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Ծառաները (Տիրոջ ծառաները)

Քանքարները (Շնորհներն ու ունակությունները, որոնք Տերը շնորհել է Իր
աշակերտներին)

• Ի՞նչ կարող են խորհրդանշել առակի բաղկացուցիչները։
(Անհրաժեշտության դեպքում ուսանողներին օգնեք բացահայտել, թե
ում և ինչ են խորհրդանշում բաղկացուցիչները։ Բաղկացուցիչների
կողքին գրատախտակին գրեք դրանց մեկնաբանությունները։
Բացատրեք, որ մահկանացու կյանքում մեր ունեցած շնորհներից և
ունակություններից մի քանիսը մենք ստացել և զարգացրել ենք մեր
նախաերկրային կյանքում։ Մենք կարող ենք շարունակել ու
զարգացնել այդ և մյուս շնորհները մահկանացու կյանքում։)

• Ըստ Մատթեոս 25․15 հատվածի, ինչո՞ւ տերն իր ծառաներին տարբեր
չափսի գումարներ տվեց։ (Երբ ուսանողները պատասխանեն, նշեք, որ
«իւրաքանչիւրին իր կարողութեան չափ» արտահայտությունը
նշանակում է, որ Աստված յուրաքանչյուրիս համար անհրաժեշտ
շնորհներն ու ունակությունները տալիս է մեր հանգամանքներին
համաձայն։ Յուրաքանչյուրին տրվել է հոգևոր շնորհ Աստծո կողմից
[տես ՎևՈւ 46․11]։ Բացատրեք, որ մեզ տրված քանքարի չափսը մեր
անհատական արժանավորության չափանիշը չէ։)

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցերը և հրավիրեք ուսանողներին
խորհել դրանց շուրջ․

• Ձեր կարծիքով, ո՞ր ծառան է նման ձեզ՝ հինգ քանքար, երկու քանքար,
թե մեկ քանքար ունեցողը։ Ինչո՞ւ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․19-21
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց տերն այն ծառային, ով ստացավ
հինգ քանքար։

• Ի՞նչ ասաց տերն առաջին ծառային։

Բացատրեք, որ «քեզ շատ բաների վերայ կ’դնեմ.» և «մտիր քո տիրոջ
ուրախութիւնը» (Մատթեոս 25․21) արտահայտությունները վերաբերում են
մեր աստվածային ներուժի իրականացմանը և Երկնային Հոր հետ
հավերժական կյանք ստանալուն։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել առաջին ծառայի փորձառությունից։
(Հետևյալ սկզբունքն այն մեկն է, որն ուսանողները կարող են
բացահայտել․ Եթե մենք հավատարմորեն օգտագործում ենք այն
շնորհներն ու ունակությունները, որոնք Տերը տվել է մեզ, մենք կարող
ենք իրականացնել մեր աստվածային ներուժը և ստանալ
հավերժական կյանք։)

• Որո՞նք են այն օրինակները, թե ինչպես մենք կարող ենք
հավատարմորեն օգտագործել Տիրոջ տված շնորհներն ու
ունակությունները։
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Նշեք, որ երկրորդ ծառան կարող էր դժգոհել, երբ տեսավ առաջին
ծառային հինգ քանքար ստանալիս, իսկ ինքը ստացավ միայն երկուսը։
Փոխարենը՝ նա հավատարմորեն օգտագործեց այն քանքարները, որոնք
տրվել էին իրեն:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 25․22-23
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց տերն այն ծառային, ով ստացավ
երկու քանքար։

• Ի՞նչ ասաց տերն այն ծառային, ով ստացավ երկու քանքար։

• Չնայած նրան, որ տերն առաջին երկու ծառաներին տվել էր տարբեր
չափսի գումարներ, ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նրանք երկուսն էլ նույն
արձագանքը ստացան իրենց տիրոջից։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մարդու օրինակից, ում տրվեց
երկու քանքար։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Տերը մեզ կօրհնի, եթե մենք հավատարմորեն
օգտագործենք այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք Նա տվել է
մեզ՝ անկախ նրանից, թե քանիսն են դրանք և որոնք են դրանք։
Օգտագործելով ուսանողների բառերը, այդ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին։)

Խնդրեք դասարանին մտորել, թե նրանք երբևէ զգացել են, որ որևէ մեկն
ավելի շատ կամ ավելի լավ շնորհներ և ունակություններ ունի, քան
իրենք։ Ուշադրությունը հրավիրեք այն սկզբունքին, որը դուք հենց նոր
գրեցիք գրատախտակին։

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել մեզ, երբ մենք զգում ենք, որ
որևէ մեկն ավելի շատ կամ ավելի լավ շնորհներ է ստացել, քան մենք։

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Քվենթին Լ․ Քուքի հետևյալ միտքը.

«Մեր տաղանդների զարգացումն անձնական զարգացման լավագույն
չափորոշիչն է։ … Գրեթե համոզված եմ, որ օրհնությունների
համեմատումը դուրս է վանում ուրախությունը։ Մենք չենք կարող
միևնույն ժամանակ լինել և՛ երախտապարտ և՛ նախանձոտ։ Եթե մենք
իսկապես ցանկանում ենք զգալ Տիրոջ Հոգին և ուրախություն ու
երջանկություն ունենալ, մենք պետք է ցնծանք և երախտապարտ լինենք
մեր օրհնությունների համար» (“Rejoice!” Ensign, Nov. 1996, 29, 30)։

• Ինչպե՞ս կարող ենք բացահայտել այն շնորհներն ու ունակությունները,
որոնք Տերը տվել է մեզ։

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք մեկական թուղթ և խնդրեք, որ իրենց
անունը գրեն վերևում։ Հրավիրեք նրանց իրենց թղթերը փոխանցել կողքը
նստած ուսանողին։ Խնդրեք ուսանողներին գրել մեկ շնորհ կամ
ունակություն, որը նրանք տեսնում են այն մարդու մեջ, ում անունը գրված
է թղթի վրա։ Հանձնարարեք, որ նրանք շարունակեն փոխանցել թղթերը և
գրի առնեն այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք նկատել են։
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Մի քանի րոպե անց խնդրեք ուսանողներին վերադարձնել թղթերն իրենց
սկզբնական տերերին։ Ժամանակ հատկացրեք, որպեսզի ուսանողները
կարդան այն շնորհներն ու ունակությունները, որոնք մյուսները տեսնում
են իրենց մեջ։ Այնուհետև, խնդրեք նրանց իրենց տետրերում գրել
հետևյալ հարցի պատասխանը.

• Ի՞նչ կերպ կարող եք ձեր շնորհներն օգտագործելով խթանել Տիրոջ
աշխատանքը։

Նշեք, որ քանքարների մասին առակի մեջ նախազգուշացում կա այն
շնորհների ու ունակությունների մասին, որոնք տրվել են մեզ։
Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 25․24-30: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես տերը պատասխանեց այն
ծառային, ով թաքցրեց քանքարը։ 27-րդ հատվածը կարդալուց հետո
բացատրեք, որ տոկոսով բառը նշանակում է օգուտով (ներդրման կամ
վարկավորման արդյունքում ստացված շահը)։

• Վերջին ծառան ինչո՞ւ թաքցրեց քանքարը։ Ինչպե՞ս տերն
արձագանքեց այդ ծառայի ընտրությանը։

• Չնայած նրան, որ ծառան չէր կորցրել իր տիրոջ գումարը, ի՞նչն էր
սխալ այդ ծառայի արարքում։

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարձագանքեր տերն այդ ծառային, եթե նա
հետ բերեր երկու քանքար։

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց քննարկած սկզբունքների մասին
վկայություններով։ Խրախուսեք նրանց օգտագործել իրենց շնորհներն ու
ունակությունները՝ Տիրոջ աշխատանքը խթանելու համար։

Հաջորդ Մաս (Մատթեոս 26․31–Մարկոս 3)
Բացատրեք, որ հաջորդ շաբաթ ուսանողները մանրամասնորեն
կուսումնասիրեն Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը, որը սկսում է
Գեթսեմանիի պարտեզում Նրա տառապանքներից և շարունակվում
մինչև անօրինական դատը, ծաղրանքը, ծեծելը և խաչելության միջոցով
Նրա մահը և ի վերջո վերջանում է Նրա փառահեղ Հարությամբ։
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ԴԱՍ 31

Մատթեոս 26․31-75
Նախաբան
Գեթսեմանիի պարտեզում Հիսուս Քրիստոսը սկսեց Իր
վրա վերցնել բոլոր մարդկանց մեղքերը, որպես Իր
Քավության մի մաս։ Հուդան դավաճանությամբ Հիսուսին
մատնեց հրեա առաջնորդներին։ Այնուհետև, Հիսուսն
ապօրինաբար դատվեց է Կայիափա քահանայապետի
կողմից, որտեղ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացվեցին

Նրան։ Միևնույն ժամանակ Պետրոսը երեք անգամ
հերքեց Փրկչին ճանաչելու փաստն այն մարդկանց մոտ,
ովքեր ճանաչեցին նրան, որպես Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտներից մեկին։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 26․31-46
Հիսուս Քրիստոսը տառապում է Գեթսեմանիի պարտեզում

Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ իրավիճակի շուրջ. Մի
երիտասարդ տղայի իր պատանեկության տարիներից ասել են, որ
լիաժամկետ միսիա ծառայելը նրա պարտականությունն է։ Դեռահաս
դառնալով նա դեռևս գիտակցում է, որ պետք է ծառայի միսիայում,
սակայն դժվարանում է հանձն առնել այդ գործը։ Նա ավելի շատ
հետաքրքրված է այլ հնարավորություններով և մտավախություն ունի, որ
միսիան կխանգարի իրեն հասնելու այդ ամենին։

• Ի՞նչ այլ իրավիճակներում կարող են երիտասարդ տղամարդկանց և
երիտասարդ կանանց ցանկությունները տարբերվել նրանց
վերաբերյալ Երկնային Հոր ունեցած ցանկություններից։
(Ուսանողների պատասխանները գրեք գրատախտակին:)

• Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար կատարել Երկնային Հոր կամքը։

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոս 26․31–46 հատվածներում փնտրել
այն սկզբունքները, որոնք կօգնեն նրանց այն ժամանակ, երբ դժվարանան
ենթարկվել Երկնային Հոր կամքին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ ինչպես գրված է Մատթեոս 26․1–30
հատվածներում, Տերը կերավ Զատկի ուտելիքն Իր Առաքյալների հետ և
հաստատեց հաղորդությունը։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 26․31-35 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
մարգարեացավ Հիսուսն Իր Առաքյալների մասին։

• Ըստ Հիսուսի խոսքերի, ի՞նչ կպատահեր Առաքյալների հետ
այդ գիշեր։

Կարող եք բացատրել, որ այդ ենթատեքստում կ’գայթակղիք բառը
նշանակում է ուրանալ, շրջվել կամ հրաժարվել մեկից։
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Ձիթենյաց սար

Գեթսեմանիի Պարտեզ

• Ինչպե՞ս արձագանքեցին Պետրոսն ու մյուս առաքյալները Փրկչի
խոսքերին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․36-38
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե որտեղ գնացին Հիսուսն ու Առաքյալները
Զատկի խնջույքից հետո։ Հորդորեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով։

Խնդրեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչյան Լուսանկարները` հմր. 11,
«Ձիթենյաց սար» և հմր. 12, «Գեթսեմանի պարտեզ», որոնք գտնվում են
Հակոբոս թագավորի Աստվածաշնչի Վերջին Օրերի Սրբերի
հրատարակության մեջ։ Բացատրեք, որ Գեթսեմանին ձիթենիների
պարտեզ էր, որը տեղակայված էր Ձիթենյաց սարի լանջին՝ անմիջապես
Երուսաղեմի պատերից այն կողմ և Գեթսեմանի բառը նշանակում է
«ձիթենյաց հնձան»։

• Ո՞ր արտահայտություններն են
36–38 հատվածներում
նկարագրում այն հոգեվիճակը,
որը պատեց Հիսուսին
Գեթսեմանի մուտք գործելիս։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
26․39 հատվածները և խնդրեք
դասարանին ուշադրություն
դարձնել նրան, թե ինչ արեց
Հիսուսը «մի քիչ առաջ գնալով»
պարտեզում։

• Ո՞ր բառերն ու
արտահայտություններն են
37–39 հատվածներում
նկարագրում այն դժվարին
բեռը, որը կրում էր Հիսուսը։

• Ի՞նչ խնդրեց Հիսուսը, որ Հայրը
հեռացներ Նրանից։

Ցույց տվեք մի բաժակ։ Բացատրեք,
որ բաժակը, որի մասին Հիսուսը
խոսում էր, խորհրդանշում էր այն
դառը տառապանքը, որը Նա կրում
էր որպես Քավության մաս։
Գեթսեմանիում Հիսուս Քրիստոսը
սկսեց Իր վրա վերցնել բոլոր
մարդկանց մեղքերը և
տառապանքները, որպես Իր մեծ
քավող զոհաբերության մաս։
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Ուսուցանել Հիսուս Քրիստոսի տառապանքը Գեթսեմանիում

Գոյություն ունի Գեթսեմանիում տեղի ունեցած իրադարձությունների երեք պատմություն։
Այս ձեռնարկում Մատթեոս 26 գլխի դասը կենտրոնանում է Հոր կամքին Փրկչի
հնազանդվելու վրա։ Մարկոս 14 գլխի դասը քննարկում է Գեթսեմանիում Հիսուսի
տառապանքները։ Ղուկաս 22 ընդգծում է Իր տառապանքների խստությունը։ Քավության

այս եզակի տեսակետերն ուսուցանելը , հնարավորություն կտա ուսանողներին
հատկանշական փորձառություններ ունենալ յուրաքանչյուր պատմությունն
ուսումնասիրելիս։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը, ով
բացատրում է, թե ինչ նկատի ուներ, երբ խնդրեց Հորը հեռացնել այդ
բաժակն իրենից․

«Տերն իրականում ասել է. «Եթե կա մեկ այլ ճանապարհ, ես ավելի շուտ
կնախընտրեմ քայլել դրանով։ Եթե կա որևէ այլ ճանապարհ, ցանկացած
այլ ճանապարհ, ես ուրախությամբ կընդունեմ այն»։ … Բայց ի վերջո
բաժակը չհեռացվեց» (“Teaching, Preaching, Healing,” Ensign, Jan. 2003, 41)։

Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն «Սակայն ոչ թէ ինչպէս ես
եմ կամենում, այլ ինչպէս դու» արտահայտությունը (հատված 39)։

• Չնայած նրան, որ Հիսուսը խնդրեց ուրիշ ճանապարհ Հոր
նպատակներն իրականացնելու համար, ի՞նչ արեց Նա՝ Քավությունն
իրագործելու համար։ (Ուսանողները պետք է հետևյալ ճշմարտության
նման մի բան բացահայտեն․ Հիսուս Քրիստոսն Իր կամքը
ենթարկեցրեց Հոր կամքին, որպեսզի իրագործի Քավությունը։)

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Հիսուսից այն մասին, թե ինչպես էր Նա
հոժար Իր կամքը ենթարկեցնել Հոր կամքին անկախ այն
հանգամանքից, որ դրա արդյունքում Նա կենթարկվեր ուժգին
տառապանքի և, ի վերջո, մահվան։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Մենք
հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, երբ …

• Ինչպե՞ս կլրացնեք այս նախադասությունը՝ ելնելով Մատթեոս 26․39
հատվածի սովորածից։ (Ուսանողների բառերով ավարտեք
նախադասությունն այնպես, որ այն արտահայտի հետևյալ
ճշմարտությունը․ Մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին,
երբ մեր կամքը ենթարկեցնում ենք Երկնային Հոր կամքին։)

Հիշեցրեք ուսանողներին այն երիտասարդ տղայի իրավիճակը, որը
տատանվում էր միսիա ծառայելու հարցում, ինչպես նաև
գրատախտակին գրված այլ իրավիճակները։

• Ինչպե՞ս կարող է Փրկչի օրինակն ամրացնել մեզ այդ
իրավիճակներում։
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Հորդորեք ուսանողներին մտածել այն մասին, երբ իրենց
ցանկությունները տարբերվել են Երկնային Հոր կամքից, բայց
այնուամենայնիվ նրանք հետևել են Նրա կամքին։ Խնդրեք մի քանի
ուսանողների կիսվել իրենց փորձով և բացատրել, թե ինչու կայացրեցին
այդ որոշումը և ինչ զգացում ունեն այդ մասին։

Խրախուսեք ուսանողներին բացահայտել այն բնորոշ եղանակը, ըստ որի
նրանք կհետևեն Հիսուս Քրիստոսի օրինակին՝ ենթարկեցնելով իրենց
կամքը Երկնային Հոր կամքին։

Հանձնարարեք ուսանողներին վերանայել Մատթեոս 26․37–38
հատվածները և ուշադրություն դարձնել Գեթսեմանիում Պետրոսին,
Հակոբոսին և Հովհաննեսին տրված Փրկչի ցուցումներին։

• Ի՞նչ ցուցումներ Հիսուսը տվեց Պետրոսին, Հակոբոսին և
Հովհաննեսին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ էր նշանակում «ինձ հետ արթուն կացէք» ցուցումը:
(հատված 38):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչու աշակերտները
Փրկչի հետ արթուն մնալու ցուցման կարիքն ունեին, բացատրեք, որ երբ
աշակերտները եկան պարտեզ, նրանք «սկսեցին զարմանալ և տխրել և
դժգոհել իրենց սրտերում ու կասկածել, թե արդյոք դա Մեսիան է» (Joseph
Smith Translation, Mark 14:36 [in the Bible appendix])։ Պատվիրելով Իր
աշակերտներին արթուն մնալ Իր հետ, Հիսուսը նախազգուշացնում էր
նրանց զգոն մնալ, քանի որ Նրա հանդեպ նրանց հավատքը կարող էր
փորձվել։

• Ինչո՞ւ աշակերտները կարող էին կասկածել, թե արդյոք Հիսուսն
իսկապես Մեսիան էր։ (Հրեաներից շատերը չէին հասկանում, որ
Մեսիան պետք է տառապեր և մահանար, այլ՝ ակնկալվում էր, որ
Մեսիան հրեաներին կազատագրեր հռոմեացիների կործանումից։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26․40
հատվածը և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե, համաձայն
Հիսուսի բացահայտման, ինչ սկսեցին անել այս երեք Առաքյալներ, երբ
Նա աղոթում էր։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։
Բացատրեք, որ Ղուկաս 22․45 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը
նշում է, որ աշակերտները քնած էին, քանզի «նորանց քնի մէջ գտաւ
տրտմութիւնից»։

• Ինչո՞ւ էին Առաքյալները լցված տրտմությամբ։

• Ինչպե՞ս կզգայիք, եթե լինեիք նրանց տեղում և հասկանայիք, որ քնում
եք՝ Փրկչի հետ արթուն մնալու փոխարեն։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 6․41
հատվածը և խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն դարձնել,
թե ինչ ասաց Հիսուսն Իր աշակերտներին, որ նրանք անեին։ Խնդրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ Առաքյալներին տված Փրկչի
ցուցումներից։ (Ուսանողները պետք է հետևյալ սկզբունքը
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բացահայտեն․ Եթե մենք անընդհատ արթուն մնանք ու աղոթենք,
մենք ուժ կունենանք գայթակղությանը դիմակայելու համար։)

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «հոգին հոժար է, բայց մարմինը
տկար» արտահայտությունը (41-րդ հատված)։ Ինչպե՞ս է դա առնչվում
գայթակղությանը դիմակայելուն։

• Հիշեցրեք, որ «արթուն կենալ» նշանակում է զգոն լինել։ Ինչպե՞ս կարող
է հոգևոր առումով արթուն մնալն ու աղոթքն օգնել մեզ դիմակայելու
թուլություններն ու գայթակղությունը։

Հարցրեք դասարանի անդամներին, թե արդյոք նրանք Գեթսեմանի
Առաքյալների նման երբևէ տրվել են գայթակղությանը՝ չաղոթելու և
արթուն չմնալու պատճառով։ Հարցրեք նրանց, թե ինչպես է այդ որոշումն
ազդել նրանց վրա։ Հրավիրեք ուսանողներին հիշել այն մասին, երբ
նրանք դիմակայել են գայթակղությանը՝ աղոթքի և արթուն մնալու
շնորհիվ։

• Ի՞նչն է օգնել ձեզ հետևողական լինել հոգևոր առումով արթուն մնալու
և աղոթելու հարցում։

Վկայեք, որ մենք կարող ենք դիմակայել գայթակղությանը, եթե մենք
շարունակաբար արթուն մնանք և աղոթենք։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին թղթերի վրա գրել մեկ բան, որը նրանք կանեն, որպեսզի
ավելի լավ արթուն մնան և աղոթեն։ Խրախուսեք նրանց թուղթն իրենց
մոտ պահել, որը կհիշեցնի նրանց իրենց նպատակի մասին։

Ամփոփեք Մատթեոս 26․42-46 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
Գեթսեմանի պարտեզում երեք անգամ աղոթեց։ Ամեն անգամ Նա
Երկնային Հոր կամքին հնազանդվելու Իր պատրաստակամությունն
արտահայտեց։

Մատթեոս 26․47-75
Հիսուս Քրիստոսին ձերբակալվում և դատվում է Կայիափայի կողմից

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Ջերալդ Ն. Լանդի
հետևյալ խոսքերը, ով ավելի ուշ դարձավ Յոթանասունի անդամ․

«Պատկերացրեք [Հիսուս Քրիստոսին] մի Էակ՝ ում զորությունը, լույսը և
փառքը տիեզերքը պահում են կարգուկանոնի մեջ, մի Էակ՝ ում խոսքի
զորությունից արեգակնային համակարգերը, գալակտիկաները և աստղերը
ստեղծվում են, կանգնած է ամբարիշտ մարդկանց առաջ և դատվում է
նրանց կողմից կարծես անարժան և արժեք չներկայացնող մեկը» (“Knowest
Thou the Condescension of God?” in Doctrines of the Book of Mormon: The 1991

Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and Brent L. Top [1992], 86)։

Գրեք՝ Մատթեոս 26․47–68 հատվածը գրատախտակին։ Հանձնարարեք
ուսանողներին ուսումնասիրել այդ հատվածները և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսը շարունակեց ենթարկվել Իր Հոր
կամքին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Նա վատ վերաբերմունքի
արժանացավ և դատվեց ամբարիշտ մարդկանց կողմից։ Ձեր
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ուսանողների կարիքներից ելնելով, կարող եք դասարանով բարձրաձայն
կարդալ այդ հատվածները, ուսանողներին բաժանել զույգերի և
բարձրաձայն կարդալ այդ հատվածները կամ հանձնարարել
ուսանողներին մտքում կարդալ դրանք։

Մատթեոս 26․47–68 հատվածները կարդալու փոխարեն կարող եք
ցուցադրել հետևյալ տեսանյութերից որոշ հատվածներ հետևյալ

տեսաշարից՝ The Life of Jesus Christ Bible Videos․ 1) «The Savior Suffers in
Gethsemane» (ժամանակահատված՝ 5:53–8:30), որտեղ պատկերվում է, թե
ինչպես է Հիսուս Քրիստոսը մատնվում Հուդայի կողմից և ձերբակալվում
և 2) «Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him»
(ժամանակահատված՝ 0:00–1:40), որտեղ պատկերվում է, թե ինչպես է
Հիսուսը դատվում Կայիափայի կողմից, ծեծվում է և անարգվում։ Այդ
տեսանյութերը հասանելի են LDS.org-ում։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո տվեք հետևյալ հարցը.

• Ինչպե՞ս Հիսուս Քրիստոսը ենթարկվեց Երկնային Հոր կամքին
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Նա վատ վերաբերմունքի արժանացավ և
դատվեց ամբարիշտ մարդկանց կողմից։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
26.53 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հիսուսի խոսքերի, ինչ կարող էր անել
այդ իրադարձությունների ժամանակ։

• Ի՞նչ կարող էր Փրկիչն անել։

• Իրեն ազատելու համար հրեշտակների խումբ կամ այլ աստվածային
զորություն խնդրելու փոխարեն, ի՞նչ արեց Հիսուսը։

• Ի՞նչ է սա ուսուցանում ձեզ Երկնային Հոր կամքին Փրկչի
պատրաստակամության մասին՝ անկախ հանգամանքներից։

Չնայած նրան, որ Հիսուս Քրիստոսն Իրեն ծեծող մարդուն ոչնչացնելու
զորություն ուներ, Նա տառապեց և դիմացավ կամովին (տես 1 Նեփի
19․9)։ Առաջնորդներն ու զինվորները չէին հասկանում այն անսահման
զորությունը, որը Հիսուսը կարող էր կանչել, եթե դա լիներ Հոր կամքը, որ
Նա այդպես վարվեր։

Նշեք, որ ինչպես գրված է 56-րդ հատվածում, Փրկչի այն
մարգարեությունը, որ Առաքյալները կհրաժարվեին Իրենից, կատարվեց։
Սակայն այդ հրաժարումը ժամանակավոր էր։

Ամփոփեք Մատթեոս 26․69-75 հատվածները և բացատրեք, որ երբ
Հիսուսը դատվում էր Իր ձերբակալությունից հետո, Պետրոսը երեք
անգամ հերքեց, որ ճանաչում է Նրան։ (Նշում․ Պետրոսի հերքումն առավել
մանրամասնորեն կքննարկվի Ղուկասի 22-ի դասի ժամանակ։)

Բերեք ձեր վկայությունը՝ դասի ընթացքում բացահայտած
ճշմարտությունների վերաբերյալ։
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ԴԱՍ 32

Մատթեոս 27․1-50
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսին սպանելու դավադրության
պատրվակով հրեա առաջնորդները Հիսուսին բերեցին
Պոնտացի Պիղատոսի առաջ։ Պիղատոսը Հիսուսին
ենթարկեց խարազանման և խաչելության։ Հիսուսն

ընդունեց տառապանքը և մահը, որպեսզի իրագործի
Հոր կամքը։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 27․1-25
Հիսուսին հանձնում են Պիղատոսին, ով Նրան դատապարտում է խաչելության

Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցի շուրջ.

• Եթե հնարավորություն ունենայիք ներկա գտնվելու սուրբ գրության
իրադարձություններից մեկին, ո՞ր մեկը կընտրեիք։

Մի քանի ուսանողների հրավիրեք կիսվել իրենց պատասխաններով:
Բացատրեք, որ դասի ժամանակ ուսանողները կուսումնասիրեն
աշխարհի պատմության մեջ երբևէ գոյություն ունեցող
ամենանշանակալից իրադարձություններից մեկը։ Հրավիրեք
ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք ներկա են գտնվում տեղի
ունեցող իրադարձություններին։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Այսօր ես
տեսա և զգացի …

Անդրադարձեք գրատախտակին գրված անավարտ նախադասությանը և
բացատրեք, որ ուսանողները հնարավորություն կունենան ավարտելու
նախադասությունը դասի վերջում՝ ելնելով Մատթեոս 27․1–50
հատվածների իրենց սովորածից։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ երբ Հիսուսին ձերբակալեցին, «բոլոր
աշակերտները նորան թողեցին փախան» (Մատթեոս 26․56)։ Կայիափան և
խորհուրդը Հիսուսին մեղադրեցին հայհոյելու մեջ՝ մի հանցագործություն,
որը հրեական օրենքներով դատապարտվում էր մահվան, սակայն
հռոմեական կանոններով հրեաները իշխանություն չունեին ինչ-որ մեկին
մահվան դատապարտել հայհոյելու համար։ Հետևաբար, հրեա
առաջնորդները ձգտում էին մի իրավախախտում գտնել հռոմեական
օրենքներին համաձայն, ըստ որի Հիսուսը կպատժվեր մահվան։

Ամփոփեք Մատթեոս 27․1–10 և բացատրեք, որ հրեա առաջնորդները
Հիսուսին հանձնեցին Պոնտացի Պիղատոսին, ով Հրեաստանի կուսակալն
էր Հռոմի կողմից։ Երբ Հուդան տեսավ դա, նա զղջաց Հիսուսին
դավաճանելու համար և ետ վերադարձրեց այն գումարը, որը նա ստացել
էր հրեա առաջնորդների կողմից, իսկ հետո վերջ դրեց իր կյանքին։ Քանի
որ արծաթը «արիւնի գին է» (Մատթեոս 27․6) և այդպիսով օրինական չէր
այն գանձարան վերադարձնելու համար, հրեա առաջնորդներն այդ
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գումարով գնեցին բրուտի դաշտը, որտեղ պանդուխտը (կամ
օտարականները) պետք է թաղվեին։ Մատթեոսը մեջբերել է այս
իրադարձությունը որպես այն մարգարեության իրականացում, որը գրված
է Զաքարիա 11․12–13 հատվածներում։

Դասարանում սուրբ գրությունների միասնական ընթերցանություն

Դասարանում սուրբ գրությունների միասնական ընթերցանությունը կարող է օգնել
ուսանողներին ճանաչել և ավելի լավ հասկանալ հատվածները, որոնք նրանք
ուսումնասիրում են, ինչպես նաև կարող է օգնել ավելի վստահորեն և ինքնուրույն կարդալ
սուրբ գրությունները։ Խրախուսեք սուրբ գրությունների դասարանային ընթերցանությունը և
խնդրեք ուսանողներին հերթով բարձրաձայն կարդալ հանձնարարված հատվածները։ Մի
ամաչեցրեք այն ուսանողներին, ովքեր լավ չեն կարդում կամ միգուցե ամաչում են կարդալ։
Այն ուսանողներին ովքեր չեն ցանկանում բարձրաձայն կարդալ, չպետք է ստիպել
անելու դա։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 27․11–14 հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի
անդամներին հետևել նրան և փնտրել այն մեղադրանքը, որը հրեա
առաջնորդները ներկայացրին Հիսուսին Պիղատոսի առաջ։

• Ըստ 11-րդ հատվածի, ի՞նչ հարց հղեց Պիղատոսը Հիսուսին։

Բացատրեք, որ հրեա առաջնորդները Հիսուսին մեղադրեցին պետական
դավաճանություն կատարելու կամ հռոմեական կառավարությունը
տապալելու մեջ և պնդում էին, որ Հիսուսն Իրեն թագավոր էր հռչակել և
փորձում էր հաստատել Իր թագավորությունը։

• Ըստ 14-րդ հատվածի, ինչո՞ւ Պիղատոսը մեծապես զարմացավ։

Հարցրեք ուսանողներին, թե Փրկչին պաշտպանելու համար ի՞նչ նրանք
կպատասխանեին Պիղատոսին, եթե նրանց հնարավորություն տրվեր
խոսելու։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց մտքերով
դասարանի հետ:

Ամփոփեք Մատթեոս 27․15–16 հատվածները և բացատրեք, որ ամեն
տարի Զատկի տոնի առիթով, հռոմեական կուսակալի սովորության
համաձայն ներում էր շնորհվում դատապարտվածներից որևէ մեկին։
Ժողովուրդը կարող էր ընտրել, թե բանտարկյալներից ով պետք է ազատ
արձակվի։ Հիսուսի դատավճռի ժամանակ նշանավոր բանտարկյալներից
մեկը Բարաբբա անունով մի մարդ էր, ով դատապարտվել էր գողության,
հռոմեական իշխանության դեմ ապստամբելու և մարդ սպանելու
մեղադրանքով։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 27․17-25: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ հարցրեց Պիղատոսը կուսակալի
պալատում հավաքված բազմությանը։

• Ըստ 17-րդ և 21-րդ հատվածների, ի՞նչ հարցրեց Պիղատոսը
բազմությանը։
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• Ի՞նչ պատճառներ ուներ Պիղատոսը Հիսուսին ազատելու
առաջնահերթություն տալու համար՝ ի տարբերություն Բարաբբայի։

• Ի վերջո, ինչո՞ւ Պիղատոսն ազատ արձակեց Բարաբբային, իսկ
Հիսուսին դատապարտեց խաչելության։

Մատթեոս 27․26-50
Հիսուսին խարազանում, ծաղրում և խաչում են

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 27․26
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք նրան, թե ինչ կրեց
Հիսուսը նախքան խաչվելը։

• Ի՞նչ է նշանակում ծեծվել (խարազանվել)։ (Պարբերաբար մտրակել։)

Կարող եք ցուցադրել սուր կամ ատամնավոր սայր ունեցող մի քարի
կտոր և բացատրել, որ խարազանման համար օգտագործվող մտրակի
վրա հաճախ լինում էին սրածայր առարկաներ (օրինակ, քարե, մետաղե
կամ ոսկրե կտորներ), որոնք հյուսված էին մի քանի փոկերով։ Որպես
կանոն, այդ տեսակի պատիժը կիրառվում էր ծառաների համար, իսկ
ազնվազարմ մարդիկ կամ Հռոմի ազատ քաղաքացիները ծեծվում էին
ճիպոտներով։ Խարազանման ժամանակ մարդկանցից շատերը չէին
դիմանում, քանի որ այն առաջացնում էր ծանր ֆիզիկական
վնասվածքներ։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 27․27-32: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե հռոմեացի զինվորներն ինչպես
վարվեցին Հիսուսի հետ։

• Հռոմեացի զինվորներն ինչպե՞ս ծաղրեցին Հիսուսին։

• Ի՞նչ եք կարծում, ինչու համար զինվորները մարդ գտան, որ տաներ
Հիսուսի խաչը Նրա փոխարեն։ (Պետք է որ Գեթսեմանիում
տառապելուց և խարազանվելուց հետո Հիսուսը ֆիզիկապես հյուծված
լիներ աներեվակայելի ցավից ու մեծ քանակությամբ արյուն կորցնելու
պատճառով։)

• Իմանալով, որ Հիսուսն Աստծո Որդին է և աշխարհի Փրկիչը, ի՞նչ
զգացում կապրեիք, եթե ստիպված լինեիք կրել Հիսուսի խաչը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի
27․33-34 հատվածները և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք այն բանի
վրա, թե Փրկիչն ինչից հրաժարվեց խաչվելուց առաջ։

• Ինչի՞ց հրաժարվեց Հիսուսը։ (Խմել իրեն տրված հեղուկը։)

Այդ հեղուկի մատուցումն իրականացրեց Սաղմոս 69․21 հատվածի
մարգարեությունը։ Կարող եք բացատրել, որ «լեղիի հետ խառնած» գինին
(Մատթեոս 27․34), կամ ինչպես Մարկոսն է գրել «զմռսած գինի» (Մարկոս
15․23), սովորաբար առաջարկվում էր որպես անզգայացնող միջոց մեռնող
մարդու տառապանքները մեղմելու համար։ Հրաժարվելով խմել Հիսուսը
գիտակցաբար չցանկացավ բթացնել Իր զգայարանները և
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վճռականություն հանդես բերեց՝ մնալու գիտակից վիճակում Իր քավող
տառապանքների ողջ ընթացքում։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 27․35-45 հատվածները և դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք այն մյուս բաների վրա, որոնցով մարդիկ ծաղրեցին կամ
գայթակղեցրին Հիսուսին։

• Ինչպե՞ս մարդիկ ծաղրեցին կամ գայթակղեցրին Հիսուսին։

• Իմանալով, որ Հիսուսը կարող էր ազատել Իրեն, ձեր կարծիքով ինչո՞ւ
Նա չիջավ խաչից։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 27․46
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց Հիսուսը՝ գտնվելով
խաչի վրա։

• Ի՞նչ ասաց Հիսուսը։ («Իմ Աստուած՝ իմ Աստուած, ի՞նչու թողեցիր ինձ»։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ
պահին, հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Հոգուս ողջ համոզվածությամբ ես վկայում եմ, որ … կատարյալ Հայրը չէր

լքել Իր Որդուն այդ պահին։ Ես միանգամայն համոզված եմ, որ Քրիստոսի
մահկանացու ծառայության ողջ ընթացքում Հայրը երբևէ ավելի մոտ չի
գտնվել Իր Որդուն, քան Նրա տառապանքների այդ տանջալից պահերին։
Այնուամենայնիվ, … Հայրը մի կարճ ժամանակով հետ էր վերցրել Հիսուսից
Իր սփոփանքի Հոգին՝ Իր անձնական ներկայության աջակցությունը»

(“None Were with Him,” Ensign կամ Liahona, May 2009, 87–88)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր Հայրն այդ պահին հետ վերցրել Իր Հոգին
Հիսուսից։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին բացահայտել 46-րդ հատվածի
ճշմարտությունը, կարդացեք Երեց Հոլլանդի հայտարարության
մնացած մասը․

«Իսկապես, Քավության մեջ ամենակարևորն այն էր, որ այդ կատարյալ Որդին, ով երբեք
չէր վատաբանել, մեղք չէր գործել, ոչ մի անմաքուր բանի չէր դիպչել, պետք է հասկանար,
թե ինչ են զգում բոլոր մարդիկ, երբ մեղքեր են գործում։ Որպեսզի Նրա Քավությունն
անսահման ու հավերժական լիներ, Նա պետք է զգար, թե ինչ է նշանակում մեռնել ոչ
միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես, պետք է հասկանար, թե ինչ է նշանակում լքված
լինել Հոգու կողմից և մնալ լիակատար, անսահման և անհույս մենության մեջ» (“None Were
with Him,” 88)։

• Ելնելով Մատթեոս 27․46 հատվածից և Երեց Հոլլանդի
հայտարարությունից, ինչպե՞ս կամփոփեիք այն, ինչ Փրկիչը կրեց
Քավության համար։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
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պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Որպես Քավության մաս Հիսուս Քրիստոսն զգաց
Երկնային Հոր Հոգու հեռացումն իրենից։)

• Համաձայն Երեց Հոլլանդի խոսքերի, ինչո՞ւ Հոգին հեռացվեց Հիսուս
Քրիստոսից։ (Որպեսզի զգա, թե ինչ է նշանակում հոգեպես մեռնելը։)

Բացատրեք, որ մենք հոգևոր մահ ենք ապրում, կամ Երկնային Հոր Հոգին
հեռացվում է մեզանից, երբ մենք մեղք ենք գործում։ Վկայեք այն մասին,
որ քանի որ Հիսուս Քրիստոսը հոգևոր մահ ապրեց Գեթսեմանիի
պարտեզում և խաչի վրա, Նա կարող է օգնել մեզ, երբ մեր սխալ
ընտրությունների պատճառով հեռացվում ենք Երկնային Հոր Հոգուց։ Նա
նաև կարող է մեզ օգնել, երբ մենք միայնակ ենք զգում։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 27․50
հատվածը և մի քաղվածք Մատթեոս 27․54 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանությունից, որը գտնվում է Մատթեոս 27․50, տողատակի
գրառում ա և փնտրել, թե ուրիշ ինչ ասաց Փրկիչը խաչի վրա գտնվելիս։

• Համաձայն այդ հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից, ինչո՞ւ
Հիսուսը տառապեց Իր արարքների համար։ (Ուսանողները պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսը
տառապեց, որպեսզի իրականացնի Երկնային Հոր կամքը։)

Հիշեցրեք ուսանողներին նախորդ դասը, որի ժամանակ նրանք
ուսումնասիրեցին Մատթեոս 26 գլուխը և սովորեցին Գեթսեմանիում
Փրկչի տառապանքների և Իր կամքը Հոր կամքին ենթարկեցնելու մասին։
Կարող եք ուսանողներին առաջարկել, որ նրանք Մատթեոս 26․39
հատվածը նշեն իրենց սուրբ գրություններում Մատթեոս 27․50 հատվածի
կողքին որպես խաչաձև հղում, որը կօգնի նրանց հիշել, որ Հիսուսն արեց
Իր խոստացածը։

• Ինչո՞ւ էր Հայրը ցանկանում, որ Հիսուսը կրեր նմանատիպ
տառապանքներ՝ սկսելով Գեթսեմանիի պարտեզից և վերջացնելով
խաչի վրա։

Որպեսզի վերանայեք և օգնեք ուսանողներին զգալու Մատթեոս 27
գլխի իրադարձությունների, վարդապետությունների և

սկզբունքների կարևորությունը, կարող եք ցուցադրել Mormon Messages
տեսաշարից՝ «None Were with Him» (4:25) տեսանյութը։ Տվյալ տեսանյութն
իրենից ներկայացնում է Փրկչի խաչելության և Հարության դրվագներ՝ և
հատվածներ «None Were with Him» (Ensign կամ Liahona, May 2009, 86–88)
ելույթից, որը 2009 թ․ ապրիլի գերագույն համաժողովին Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ Հոլլանդի տրված ելույթն է։ Այս
տեսանյութը կարելի է գտնել LDS.org-ում։

Բացատրեք, որ լավագույն միջոցներից մեկը, որի շնորհիվ Տիրոջն
արտահայտում ենք մեր երախտագիտությունն այն տառապանքների
դիմաց, որը Նա կրեց մեզ համար, դա՝ արդար ապրելակերպն է։
Անդրադարձեք գրատախտակի այն անավարտ մտքին, որը դուք գրեցիք
դասի սկզբում․ «Այսօր ես տեսա և զգացի …»։ Հրավիրեք ուսանողներին
ավարտել այդ արտահայտությունն իրենց տետրերում կամ սուրբ
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գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում: Բավարար ժամանակ
հատկացնելուց հետո, կարող եք հրավիրել մի քանի ուսանողների
կիսվելու իրենց գրածով։
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ԴԱՍ 33

Մատթեոս 27․51–28․20
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսի մահվան ժամանակ տաճարի
վարագույրը պատռվեց երկու մասի։ Հրեա
առաջնորդները միջնորդեցին Պիղատոսին, որ նա
պահակներ նշանակեր այն գերեզմանի վրա, որտեղ
Հիսուսի մարմինն էր հանգչում։ Հիսուս Քրիստոսը

հարություն առավ և հայտնվեց բազմաթիվ մարդկանց,
այդ թվում՝ Իր Առաքյալներին։ Նա պատվիրեց Իր
Առաքյալներին ավետարանը տարածել ողջ երկրով մեկ։

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոս 27․51-56
Հիսուս Քրիստոսի մեռնելուց հետո տաճարի վարագույրը պատռվեց և
երկիրը ցնցվեց։

Հարցրեք ուսանողներին, թե արդյոք նրանց կամ իրենց ծանոթ որևէ մեկի
մոտիկ անձնավորությունը մահացել է։ Ապա հարցրեք դասարանին.

• Ինչո՞ւ է դժվար կորցնել սիրված անձնավորությանը։

Խնդրեք ուսանողներին Մատթեոս 27․51–28․20 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք
սփոփանք կպարգևեն նրանց, երբ սիրելի անձնավորությունը մահանա։
Այսօրվա դասի բովանդակությունն ընդգծելու համար, կարող եք խնդրել
ուսանողներին համառոտ կերպով ամփոփել, թե ինչ կրեց Հիսուս
Քրիստոսն Իր ձերբակալության և խաչելության միջև ընկած
ժամանակահատվածում։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
27․51 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց տաճարում, երբ Հիսուսը
մահացավ։

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Հիսուսը մահացավ։ (Հրավիրեք ուսանողներին
կարդալ Մատթեոս 27․51, տողատակի գրառում բ, որպեսզի
հասկանան, որ «վարագույրն երկու ճղուեցաւ» արտահայտությունը
նշանակում է «պատռվել երկու մասի»։)

233



Կարող եք տաճարի ներքին
հարդարման ուղեկցող
գծապատկերը արտատպել
գրատախտակին։

Բացատրեք, որ Հիսուսի
ժամանակներում տաճարն ուներ
երկու սենյակ՝ Սուրբ վայրը և
Սրբերի Սրբոցը։ Սրբերի Սրբոցը
խորհրդանշում էր Աստծո
ներկայությունը։ Այդ երկու
սենյակներն իրարից բաժանված
էին քողով կամ վարագույրով։
Տարին մեկ անգամ, Քավության
օրը, քահանայապետը Սուրբ
վայրից վարագույրի միջով
անցնում էր Սրբերի Սրբոցը և
ցանում էր մեղքի պատարագի
արյունը, որպեսզի քավի Իսրայելի
որդիների հավաքվածներին (տես
Ղևտացոց 16)։ Երբ Հիսուս
Քրիստոսի մահվան ժամանակ
տաճարի վարագույրը պատռվեց
երկու մասի, այն մի դրամատիկ
խորհրդանիշ հանդիսացավ, որ
Հիսուս Քրիստոսը՝ մեծ
քահանայապետը, անցավ մահվան վարագույրի միջով և շուտով մուտք
կգործի Հայր Աստծո ներկայությունը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ վարագույրի
պատռվելու կարևորությունը, հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․
Մակքոնկիի հետևյալ հայտարարությունը․

«Սրբերի Սրբոցն այժմ բաց է բոլորի համար և բոլոր մարդիկ Գառի քավող
արյան շնորհիվ կարող են մտնել ամենաբարձր և ամենասուրբ վայրը՝ այն
արքայությունը, որտեղ գտնվում է հավերժական կյանքը։ … Վարագույրի
միջով անցնելու արարողությունը, որը հնում կատարվում էր, նման էր նրան,
թե ինչ պետք է Հիսուսն աներ, ինչը Նա իրագործեց է և բոլոր մարդիկ այժմ
կարող են անցնել վարագույրի միջով դեպի Տիրոջ ներկայությունը, որպեսզի

ժառանգեն լիակատար վեհացում» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:830)։

• Վարագույրը պատռվելուց ի՞նչ կարևոր ճշմարտություն կարող ենք
սովորել Հիսուս Քրիստոսի Քավության մասին։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք
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բոլորս կարող ենք մուտք գործել Աստծո ներկայություն, եթե
ապաշխարենք և պահենք մեր ուխտերը։)

• Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ ինչպե՞ս կարող ենք
վերադառնալ Աստծո ներկայություն։

Նշեք, որ թեև Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը հնարավորություն տվեց
մեզ վերադառնալու Աստծո ներկայություն, մենք պետք է մեր մասն
անենք, որպեսզի արժանի լինենք մեր Երկնային Հոր հետ հավետ
ապրելուն։

• Ի՞նչ պետք է մենք անենք, որպեսզի արժանի լինենք Երկնային Հոր
հետ հավետ ապրելուն։

Ամփոփեք Մատթեոս 27․52-56 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուս
Քրիստոսի հարությունից հետո մահացած և արդար մարդկանցից
շատերը նույնպես հարություն առան և Երուսաղեմում երևացին շատերին։
Այդ հատվածներից նաև իմանում ենք, որ Հիսուսի մահվան ականատեսը
եղան հռոմեական հարյուրապետը և բազմաթիվ կանայք։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս
27․54 հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես հարյուրապետը և նրա հետ
գտնվողներն արձագանքեցին, երբ ականատես եղան Փրկչի
խաչելությունից հետո տեղի ունեցածին։

• Ո՞րն էր հարյուրապետի և նրա հետ գտնվող մարդկանց արձագանքը։

• Ի՞նչ տեսան նրանք, որի արդյունքում հայտարարեցին, որ «Ճշմարիտ
որ [Հիսուսը] Աստուծոյ Որդի էր»։

Մատթեոս 27․57-66
Հրեա առաջնորդները գաղտնի համաձայնության եկան Պիղատոսի հետ,
որպեսզի պահակներ նշանակեն Հիսուսի գերեզմանի վրա։

Ամփոփեք Մատթեոս 27․57-61 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսի
մահից հետո Հովսեփ Արիմաթիացի անունով մի հարուստ աշակերտ
«Յիսուսի մարմինը խնդրեց» (հատված 58)։ Նա Հիսուսի մարմինը
փաթաթեց մի մաքուր կտորով, տեղադրեց այն իրեն պատկանող
գերեզմանում (կամ շիրիմում), իսկ հետո գերեզմանի մուտքը փակեց մի
մեծ քարով։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոս 27․62-66: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե քահանայապետերն ու
Փարիսեցիներն ինչ խնդրեցին Պիղատոսից։

• Ի՞նչ խնդրեցին քահանայապետերն ու Փարիսեցիները Պիղատոսից։

• Ինչո՞ւ էր դա նրանց պետք։
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Մատթեոս 28․1-20
Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ և երևաց շատերին։

Բացատրեք, որ շաբաթվա առաջին օրը կամ կիրակի օրը վաղ
առավոտյան Մարիամ Մագդաղենացին և Մարիամ անունով մեկ այլ կին
եկան գերեզման, որպեսզի օծեին Հիսուսի մարմինը՝ ի նշան իրենց սիրո և
հարգանքի։ Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն
կարդալ Մատթեոս 28․1-6:

• Ի՞նչ հայտնաբերեցին կանայք, երբ մոտեցան գերեզմանին։
(Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է, որ
կանայք տեսան երկու հրեշտակների, այլ ոչ թե մեկ [տես Մատթեոս
28․2, տողատակի գրառում ա]։)

• Ինչպե՞ս կարձագանքեիք, եթե տեսնեիք երկու հրեշտակների։ Ինչպե՞ս
արձագանքեցին պահակները։

• Համաձայն 5-6 հատվածների, ի՞նչ ասացին հրեշտակները կանանց։

• Ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում այս հատվածներից: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հարության
վարդապետությունը, բաժանեք նրանց երկու կամ երեք հոգանոց

խմբերի և հանձնարարեք նրանց լրացնել հետևյալ թերթիկը իրենց
խմբերում․

«Նա յարութիւն առաւ» (Մատթեոս 28․6)
Աստվածաշնչի բառարանից ուսումնասիրեք «Հարություն» բառը։ Ապա քննարկեք հետևյալ
հարցերը և ձեր պատասխանները գրեք բաց թողնված տեղերում։

Ո՞րն է տարբերությունը՝ մեռելներից հետ
բերվելու և հարություն առնելու միջև։

Ի՞նչ կպատահի բոլոր մարդկանց հետ Հիսուս
Քրիստոսի Հարության արդյունքում։

Հարության վարդապետությունն ինչպե՞ս
կարող է սփոփել նրանց, ովքեր կորցրել են
սիրելի մարդկանց։

Խնդրեք մի քանի ուսանողների թերթիկը լրացնելուց հետո կիսվել
դասարանի անդամների հետ իրենց մտքերով։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Գորդոն Բ․
Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը․
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«Այդ հարության առավոտ, այդ առաջին Զատկի կիրակին տեղի ունեցած
հրաշքը ողջ մարդկության համար է։ Այն Աստծո զորության հրաշք է, ում
Սիրելի Որդին Իր կյանքը տվեց բոլորի մեղքերը քավելու համար, Աստծո
բոլոր որդիների ու դուստրերի սիրո զոհաբերություն կատարելու համար։
Դա անելով Նա կոտրեց մահվան դրոշմը։ …

Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես Նա վերցրեց Իր մարմինն ու ելավ գերեզմանից,
այնպես էլ մենք բոլորս կվայելենք մարմնի և հոգու վերամիավորումը և մեր հարության
ժամանակ կդառնանք կենդանի հոգիներ։

Այդպիսով՝ շատերի նման մենք և ողջ մարդկությունը ցնծում է, երբ հիշում է մարդկային
պատմության ամենափառահեղ, ամենասփոփիչ, ամենահամոզիչ իրադարձությունը՝
հաղթանակը մահվան նկատմամբ» (“The Victory over Death,” Ensign, Apr. 1997, 4)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 28․7-10
հատվածները։

• Համաձայն 7-րդ հատվածի, ի՞նչ հրեշտակները պատվիրեցին կանանց։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նրանք գնացին «վախով եւ մեծ ուրախութիւնով»։

• Ի՞նչ պատահեց կանանց հետ, երբ նրանք գնացին, որպեսզի
աշակերտներին պատմեին իրենց հետ պատահածի մասին։

Ամփոփեք Մատթեոս 28․11–15 հատվածները և բացատրեք, որ մինչդեռ
կանայք ցանկանում էին շուտափույթ կերպով Հիսուսի հարության լուրը
հայտնել աշակերտներին, քահանապետերը գերեզմանը պահպանող
զինվորներից լսեցին պատահածի մասին։ Հրեա առաջնորդները
վախենում էին, որ ժողովուրդը կիմանա ճշմարտությունը, այդ իսկ
պատճառով նրանք կաշառք վճարեցին պահակներին, որպեսզի նրանք
սուտ լուրեր տարածեին այն մասին, որ Փրկչի աշակերտներն էին
վերցրել Նրա մարմինը, երբ պահակները քնած են եղել։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 28․16-18
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել նրան, թե ինչ օրհնություն ստացան Առաքյալները,
երբ լսեցին Գալիլեա գնալու այդ կանանց խոսքերը։

• Ի՞նչ օրհնություն ստացան տասնմեկ առաքյալները՝ Գալիլեա գնալու
այդ կանանց խոսքերին հնազանդվելու շնորհիվ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 28․19-20
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
փնտրելով, թե ինչ պատվիրեց Փրկիչն Իր Առաքյալներին անել՝ Իրեն
տեսնելուց հետո։

Մատթեոս 28․19–20 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Հղում արեք դասի
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վերջում գտնվող ուսուցանման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության
սերտման հարցում:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների բացատրության և այդ ընտրված
հատվածները սերտելու լրացուցիչ միջոցառումների ցանկի համար տես այս ձեռնարկի
հավելվածը։

• Ի՞նչ պատվիրվեց Առաքյալներին անել՝ Փրկչին տեսնելուց հետո։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել նրանց փորձառությունից այն
մասին, թե ինչ պատասխանատվություն մենք ունենք՝ Հիսուս
Քրիստոսի մասին վկայություն ստանալուց հետո։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո, հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․
Երբ մենք վկայություն ստանանք Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք
պատասխանատվություն կստանձնենք ուրիշների մոտ վկայել Նրա
մասին։)

Հրավիրեք ուսանողներին մոտենալ գրատախտակին և թվարկել այն
եղանակները, որոնց միջոցով ուրիշների մոտ մենք կարող ենք վկայել
Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Կարող եք հրավիրել ուսանողներին
բացատրել իրենց գրած այդ մտքերը կամ դրանց մասին օրինակներ
բերել։ Ապա տվեք հետևյալ հարցերը.

• Համաձայն 20-րդ հատվածի, ի՞նչ խոստացավ Փրկիչն Իր
Առաքյալներին։

• Ինչպե՞ս է Տերը եղել «ձեր հետ» կամ օգնել ձեզ ավետարանով կիսվելու
ձեր ջանքերում։

Հորդորեք ուսանողներին Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց
վկայություններով կիսվել ուրիշների հետ։ Նրանց դրանում օգնելու
համար, խնդրեք գրատախտակին գրված գաղափարներից մեկի
օգնությամբ անձնական նպատակ դնել և վկայել Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
ավետարանի մասին ընտանիքի անդամներին, ընկերներին և
ուրիշներին։ Հրավիրեք ուսանողներին իրենց նպատակները գրի առնել
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում:

Սուրբ գրությունների սերտում—Մատթեոս 28․19–20
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտապահել սուրբ գրությունների
սերտման այդ հատվածը, բաժանեք նրանց զույգերի և հրավիրեք
յուրաքանչյուր զույգից մեկական հոգու թղթի վրա արտագրել այդ
հատվածները։ Հանձնարարեք ուսանողներին շերտաձև կտրել թուղթը`
չխախտելով սուրբ գրության արտահայտությունները: Հանձնարարեք
ուսանողներին խառնել թղթի շերտերը, իսկ հետո վերադասավորել
դրանք ըստ հերթականության (անհրաժեշտության դեպքում օգտվել սուրբ
գրություններից)։ Կոչ արեք ուսանողներին վարժվել այնքան ժամանակ,
մինչև որ այլևս անհրաժեշտ չլինի օգտվել սուրբ գրություններից։
Հորդորեք ուսանողներին պահել կտրված շերտերից մեկը և անգիր ասել
բացակայող արտահայտությունը։ Արտահայտություններից մեկը
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մտապահելուց հետո, հորդորեք նրանց պահել մյուս արտահայտությունը
և այդ երկուսը միասին անգիր ասել։ Հնարավորություն տվեք նրանց
շարունակել նման ձևով, մինչև որ կկարողանան հիշելով անգիր ասել ողջ
հատվածը։
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Մարկոսի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մարկոսի ավետարանը արագ տեղի ունեցող իրադարձությունների
միջոցով պատմում է Հիսուս Քրիստոսի ծառայության, մահվան և
Հարության մասին, որոնք հաճախ կենտրոնանում են Փրկիչի զորավոր
գործերի վրա: Այս ամենի մեջ գլխավորը Քավությունն է, որը Մարկոսը
շեշտադրում է որպես Հիսուսի` երկար խոստացված Մեսիայի,
առաքելության առանցքը: Ուսումնասիրելով Մարկոսի պատմությունը և
վկայությունն այն մասին, թե Փրկիչն ինչպես իրականացրեց Իր քավիչ
առաքելությունը, ուսանողների դարձը դեպի ավետարանը կարող է ավելի
խորանալ, և նրանք քաջություն կունենան հետևելու Փրկիչին:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մարկոսը (նաև Հովհաննես Մարկոս) այս գրքի հեղինակն է: Չնայած
Մարկոսը Հիսուս Քրիստոսի առաջին աշակերտների թվում չէր, նա ավելի
ուշ դարձի եկավ և դարձավ Պետրոս Առաքյալի օգնականը, և նա
հավանաբար գրել է իր ավետարանը` հիմնվելով այն ամենի վրա, ինչ
սովորել էր Պետրոսից (Աստվածաշնչի բառարան, «Մարկոս»):

Մարկոսը և իր մայր Մարիամը ապրում էին Երուսաղեմում, նրանց տունը
հավաքատեղի էր մի քանի վաղ շրջանի քրիստոնյաների համար (տես
Գործք Առաքելոց 12․12): Մարկոսը հեռացավ Երուսաղեմից, որպեսզի
օգնի Բառնաբասին ու Սողոսին (Պողոսին)` պատրաստվելու իրենց
առաջին միսիոներական ուղևորությանը (տես Գործք Առաքելոց 12.25,
13.4–6, 42–48): Ավելի ուշ Պողոսը գրել է, որ Մարկոսն իր հետ էր Հռոմում
(տես Կողոսացիս 4.10, Փիլիմոն 1.24) և գովաբանել է Մարկոսին` որպես
ուղեկից, ով «ծառայության համար պետք է» (Բ Տիմոթեոս 4.11): Պետրոսը
վերաբերվում է նրան որպես` «իմ որդի Մարկոսը» (Ա Պետրոս 5.13),
նկատի ունենալով իրենց հարաբերությունների մտերմությունը:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք հաստատ չգիտենք, թե երբ է գրվել Մարկոսի ավետարանը։
Մարկոսը հավանաբար գրել է իր ավետարանը Հռոմում Ք.ծ.հ 64 և Ք.ծ.հ 70
թվականների միջև, Պետրոս Առաքյալի նահատակությունից անմիջապես
հետո, մոտ Ք.ծ.հ 64 թվականին:

Ո՞ւմ համար է գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Մարկոսի Ավետարանը ընդգրկում է մանրամասներ, ինչպես օրինակ`
թարգմանված արամերեն մեջբերումներ, լատիներեն
արտահայտություններ և հրեական սովորույթների մեկնաբանություններ,
որոնք կարծես նախատեսված են գլխավորապես հռոմեացիներից և այլ
հեթանոս ազգերից կազմված լսարանի համար, ինչպես նաև նրանց
համար, ովքեր դարձի եկած քրիստոնյաներ էին` հիմնականում Հռոմում և
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ողջ Հռոմեական կայսրությունում: Շատերը կարծում են, որ Մարկոսը
հավանաբար Պետրոսի հետ եղել է Հռոմում այն ժամանակահատվածում,
որն աչքի է ընկել Եկեղեցու շատ անդամների համար հավատքի դաժան
փորձություններով ողջ Հռոմեական Կայսրությունով մեկ:

Մարկոսի ավետարանի մեկ երրորդը շարադրում է Փրկիչի ուսմունքներն
ու փորձառությունները Նրա կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում։
Մարկոսը վկայություն է բերում, որ Աստծո Որդու տառապանքը ի վերջո
հաղթանակ տարավ չարի, մեղքի և մահվան հանդեպ: Այս վկայությունը
նշանակում էր, որ Փրկիչի հետևորդները չէին վախենում, երբ նրանք
բախվում էին հալածանքի կամ նույնիսկ մահվան. նրանք հետևում էին
իրենց Տիրոջը: Նրանք տոկում էին վստահությամբ, իմանալով, որ Տերը
կօգնի իրենց, և որ Նրա բոլոր խոստումները ի վերջո կիրականանան:

Որո՞նք են այս գրքի որոշ հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Մարկոսի ավետարանը սկսվում է հանկարծակի և կտրուկ ու
պահպանում է արագ ընթացքը` շարադրելով իրադարձությունները արագ
հաջորդականությամբ: Մարկոսը հաճախակի օգտագործում է անմիջապես
և անհապաղ, բառերը` ստեղծելով արագ տեմպի և գործողության
տպավորություն:

Չնայած Մարկոսի ավետարանի նյութերի 90 տոկոսը գտնվում է նաև
Մատթեոսի և Ղուկասի ավետարանում, Մարկոսի պատմությունը հաճախ
ներառում է լրացուցիչ մանրամասներ, որոնք օգնում են լիարժեք
գնահատել Փրկիչի կարեկցանքը և նրան շրջապատող մարդկանց
արձագանքը (համեմատեք Մարկոսի 9.14-27-ը Մատթեոսի 17.14-18 հետ):
Օրինակ` Մարկոսը շարադրել է Փրկիչի լայնատարած խանդավառ
ընդունելությունը, որը Փրկիչը ստացավ Գալիլեայում և այլուր` Իր
ծառայության սկզբում (տես Մարկոսի 1.32–33, 45, 2.2, 3.7–9, 4.1): Մարկոսը
նաև շատ զգույշ նկարագրում է դպիրների ու փարիսեցիների
բացասական արձագանքները, ում ընդդիմությունն արագորեն աճում էր
նրանց ունեցած թերահավատ մտքերից (տես Մարկոսի 2.6–7) մինչև
Հիսուսի սպանության դավադրությունը (տես Մարկոսի 3.6):

Մարկոսի ավետարանի կարևոր թեմաների թվում են հետևյալ հարցերը`
ով էր Հիսուսը և ով ճանաչեց Նրա ինքնությունը, ինչպես նաև աշակերտի
դերը` որպես մեկի, ով պիտի «իր խաչը վեր առնէ, և իմ [Հիսուսի] ետևիցը
գայ» (Մարկոսի 8.34): Բացի դրանից, Մարկոսի ավետարանը միակն է, որ
շարադրում է ինքնուրույն աճող սերմի մասին առակը (տես Մարկոսի
4.26–27), խուլ մարդու բժշկումը Դեկապոլիսի տարածքում (տես Մարկոսի
7.31–37) և կույր մարդու աստիճանական բուժումը Բեթսայիդայում (տես
Մարկոսի 8.22–26):

Համառոտ շարադրանք
Մարկոսի 1-4 Հովհաննես Մկրտիչը մկրտում է Հիսուսին, և Նա սկսում է
քարոզել, աշակերտներ կանչել և հրաշքներ գործել: Երբ Նրա դեմ աճում է
ընդդիմությունը, Նա ուսուցանում է առակներով:

ՄԱՐԿՈՍ
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Մարկոսի 5-7 Փրկիչը շարունակում է շատ հրաշքներ գործել` կարեկցանք
ցուցաբերելով ուրիշների հանդեպ: Հովհաննես Մկրտիչի սպանությունից
հետո Հիսուսը կերակրում է ավելի քան հինգ հազար մարդու և քայլում է
ջրի վրայով: Հիսուսն ուսուցանում է` ինչպես պայքարել կեղծ
ավանդույթների դեմ:

Մարկոսի 8–10 Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է հրաշքներ գործել:
Պետրոսը վկայում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է: Փրկիչը երեք անգամ
մարգարեանում է Իր տառապանքի, մահվան և Հարության վերաբերյալ,
բայց Նրա աշակերտները դեռ լրիվ չեն հասկանում Նրա ասածների
իմաստը: Նա ուսուցանում է նրանց հնազանդության և ծառայության
մասին, որոնք պահանջվում են Իր աշակերտներից:

Մարկոս 11-16 Իր կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում Փրկիչը մտնում է
Երուսաղեմ, ուսուցանում Իր աշակերտներին, տառապում Գեթսեմանում
և խաչվում: Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ:

ՄԱՐԿՈՍ
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ԴԱՍ 34

Մարկոս 1
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում էր «ապաշխարութեան
մկրտութիւն մեղաց թողութեան համար» (Մարկոս 1.4):
Երբ Հովհաննեսը մկրտեց Հիսուսին, Փրկիչը սկսեց
քարոզել ավետարանը և հրաշքներ գործել աստվածային

զորությամբ և իշխանությամբ: Նա դուրս քշեց պիղծ
ոգիներին և բժշկեց մի բորոտի: Նրա համբավը
տարածվեց ողջ Գալիլեայում:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 1.1-20
Հիսուսը սկսում է Իր ծառայությունը

Դասից մի քանի օր առաջ երկու ուսանողի հարցրեք, թե արդյո՞ք նրանք
համառոտ կկիսվեն Հիսուսի մասին իրենց վկայություններով: Հոգևոր
հավաքից հետո հրավիրեք երկու ուսանողի կիսվել Փրկիչի մասին իրենց
վկայությամբ: Այնուհետև հարցրեք դասարանին.

• Ի՞նչ արժեքավոր բան կա նրանում, երբ վկայություն ենք լսում մի քանի
անհատներից, քան երբ լսում ենք մեկ մարդուց:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր ուսումնասիրել Մարկոսի
վկայությունը հիմա, երբ դուք արդեն ավարտել եք Մատթեոսի
վկայությունը:

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոսի 1.1–4, 9–11
հատվածները` ուշադրություն դարձնելով այն իրադարձությանը, որով
Մարկոսը սկսել է Փրկիչի կյանքի մասին իր պատմությունը:

• Ի՞նչ իրադարձությամբ է Մարկոսը սկսում իր պատմությունը:

Բացատրեք, որ Փրկիչի կյանքի մասին Մարկոսի պատմության
նկարագրությունը տարբերվում է Մատթեոսի նկարագրությունից: Այն
սկսվում է հանկարծակի և արագ տեմպով` շեշտելով Փրկիչի
աստվածայնությունը` կենտրոնանալով Նրա գործերի և հրաշքների վրա:
Մարկոսը, հավանաբար, գրել է իր պատմությունը` հիմնվելով Պետրոս
Առաքյալից իր սովորածի վրա:

Ամփոփեք Մարկոսի 1.12-20` բացատրելով, որ 40 օրվա
ծոմապահությունից հետո Հիսուսը փորձվեց սատանայի կողմից։
Գալիլեայում Նա քարոզեց նաև ապաշխարություն և կանչեց առաքյալներ`
հետևելու իրեն: (Նշում. Այս պատմությունները ավելի մանրամասն
ուսուցանվեցին Մատթեոսի 4 գլխին նվիրված դասում:)
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Մարկոս 1.21-39
Հիսուսը դուրս է քշում դևերին և բժշկում է հիվանդներին

Գրատախտակին գրեք Թշնամու տարածք բառերը և հարցրեք
ուսանողներին, թե զինվորը ի՞նչ վտանգների կարող է բախվել թշնամու
տարածքում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերի հետևյալ խոսքերը.

«Դուք` երիտասարդներդ, մեծանում եք թշնամու տարածքում:

Սուրբ գրություններից մենք սովորում ենք, որ պատերազմ եղավ երկնքում և
Լյուցիֆերն ապստամբեց ու իր հետևորդների հետ «վայր գցվեցան»
[Հայտնություն 12.9]: Նա որոշել է խանգարել Երկնային Հոր ծրագիրը և
ջանում է կառավարել բոլորի մտքերն ու գործողությունները» («Խորհուրդ
երիտասարդներին», Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2011, 16):

• Ինչո՞վ է մեր կյանքն այստեղ` երկրի վրա, նման թշնամու տարածքում
ապրելուն:

Խնդրեք ուսանողներին բարձրացնել ձեռքերը, եթե նրանք երբևէ ճնշված
են զգացել չար ազդեցություններից և իրենց շրջապատող
գայթակղություններից: Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն
Մարկոսի 1.21-39 հատվածները, հրավիրեք նրանց ուշադրություն
դարձնել այն ճշմարտությանը, որը կօգնի նրանց, երբ բախվեն չարի
ազդեցությունների և գայթակղությունների հետ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 1.21-22
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե Հիսուսն ինչ արեց Կափառնայում և ինչպես արձագանքեցին
հրեաները:

• Հրեաներն ինչո՞ւ էին զարմացած Փրկիչի ուսմունքներից:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Հիսուսն ուսուցանում էր «ինչպէս
իշխանութիւն ունեցող»: (Մարկոս 1.22):

Բացատրեք, որ դպիրները համարվում էին Մովսեսի օրենքի գիտակներ:
Երբ նրանք քարոզում էին, հաճախ մեջբերում էին օրենքի նախկին
իշխանավորներին (տես Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու
կրթական համակարգի ձեռնարկ, 2014], 103): Ի տարբերություն, Հիսուսը
խոսում էր Իր Հոր զորությամբ ու իշխանությամբ և որպես մեծ Եհովան, ով
տվեց Մովսեսի օրենքը (տես նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Մատթեոս 7.37 [Մատթոս 7.29, ծանոթագրություն ա]):

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոս 1.23-26
հատվածները կամ ցուցադրեք «Հիսուսը բուժում է դիվահար

մարդուն» (1:48) տեսանյութը՝ Հիսուս Քրիստոսի կյանքը Աստվածաշնչյան
տեսաշարից, որը մատչելի է LDS.org կայքում: Դասարանին հանձնարարեք
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց, երբ Հիսուսը ուսուցանում էր
ժողովարանում։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտած նյութով:
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Բացատրեք, որ «պիղծ ոգի» բառակապակցությունը վերաբերում է
չար ոգուն:

• Ի՞նչ գիտեր պիղծ ոգին Հիսուսի մասին:

• Ինչպե՞ս գիտեր պիղծ ոգին, թե ով էր Քրիստոսը: (Պիղծ ոգիները,
որոնք ջանում են տիրել ֆիզիկական մարմիններին, Լյուցիֆերի
հետևորդներն են: Նրանք բնակվում էին Երկնային Հոր և Հիսուս
Քրիստոսի ներկայության մեջ` նախքան երկնքից դուրս նետվելը:)

• Եթե այդ ժամանակ լինեիք ժողովարանում, ի՞նչ կմտածեիք
Հիսուսի մասին։

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 1.27-28:
Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե ժողովուրդն ինչպես
արձագանքեց, երբ Հիսուսը պիղծ ոգուն դուրս հանեց մարդու միջից:

• Ինչպե՞ս արձագանքեցին մարդիկ:

• Ի՞նչ է մեզ ուսուցանում այս պատմությունը Փրկիչի ուժի մասին:
(Ուսանողները պիտի հիշատակեն նմանատիպ մի ճշմարտություն.
Փրկիչը զորություն ուներ չարի ու նրա հետևորդների վրա:)

• Այս ճշմարտության իմացությունը ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ, երբ
մենք ճնշված ենք զգում չարի ազդեցությունների և մեզ շրջապատող
գայթակղությունների պատճառով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստի հետևյալ
արտահայտությունը.

[Ջոզեֆ Սմիթը] ասել է․ «Ամբարիշտ ոգիներն ունեն իրենց սահմանները,
սահմանափակումները և օրենքները, որով նրանք ղեկավարվում են» (History
of the Church, 4:576)։ Այսպիսով, սատանան և նրա հրեշտակները
ամենազոր չեն։ …

Սատանայի ջանքերը կարող են խափանվել բոլոր նրանց կողմից, ովքեր
գալիս են դեպի Քրիստոսը` ավետարանի ուխտերին ու արարողություններին

հնազանդվելով» (“Serving the Lord and Resisting the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 6, 7):

• Ըստ Նախագահ Ֆաուստի, մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի
ավելի մեծ զորություն ստանանք չարին դիմակայելու համար։

• Համաձայն 28-րդ հատվածի, ի՞նչ պատահեց, երբ Փրկիչը դուրս նետեց
չար ոգուն:

Ամփոփեք Մարկոսի 1.29-39 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
բուժեց Սիմոն Պետրոսի զոքանչին, բժշկեց շատ ուրիշ հիվանդների և
դուրս քշեց շատ դևերի: Փրկիչը շարունակեց քարոզել Գալիլեայում:
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Մարկոս 1.40-45
Հիսուսը բուժում է բորոտին

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոս 1.40 հատվածը`
փնտրելով, թե ով եկավ Փրկիչի մոտ, երբ Նա շարունակում էր քարոզել
Գալիլեայում: Խնդրեք ուսանողներին հաղորդել իրենց գտած նյութը։
Որևէ ուսանողի հանձնարարեք գալ կանգնել դասարանի առաջ։
Ուսանողներին խնդրեք պատկերացնել, որ դասարանի առջև կանգնած
ուսանողը հիվանդ է բորոտությամբ։

Բացատրեք, որ բորոտությունը խրոնիկ հիվանդություն է, որն
ախտահարում է մաշկը, նյարդերը, աչքերը և վերջույթները: Եթե
հիվանդությունը չի բուժվում, ավարտվում է տանջալից մահով: Հին
ժամանակներում հավատում էին, որ նրանք, ովքեր շփվում էին
բորոտների հետ, վարակվում էին այդ հիվանդությամբ: Ցույց տվեք
դասարանի առջև կանգնած ուսանողին և հարցրեք.

• Եթե (ուսանողի անունը) հիվանդ լիներ բորոտությամբ և ապրեր հին
ժամանակներում, ինչպե՞ս կարող էր բուժվել:

Բացատրեք, որ համայնքի առողջությունն ու բարեկեցությունը
պահպանելու համար բորոտները ստիպված էին ապրել քաղաքից դուրս:
Օրենքը նրանցից պահանջում էր բացականչել «Անմաքու՜ր»`
նախազգուշացնելու բոլոր նրանց, ովքեր մոտենում են նրանց (տես
Աստվածաշնչի բառարանը, «Բորոտություն», Ղևտացոց 13.44–46): Խնդրեք
մի քանի ուսանողների հանդես գալ այս տեսարանում` քայլելով այն
ուսանողի կողքով, ով ներկայացնում է բորոտին: Երբ նրանք քայլում են
կողքով, խնդրեք բորոտին ներկայացնող ուսանողին աղաղակել
«Անմաքու՜ր, Անմաքու՜ր»։ Կողքով քայլող ուսանողներին խնդրեք
մտածել, թե նրանք ինչպես կարձագանքեին այդ իրավիճակում։ Ապա
հրավիրեք ուսանողներին նստել:

• Բորոտությամբ հիվանդ լինելն ինչպե՞ս կանդրադառնար ձեր
կյանքի վրա:

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, թե իրենք բորոտությամբ
հիվանդ են Հիսուս Քրիստոսի ժամանակներում: Հարցրեք նրանց, թե
նրանք ի՞նչ կանեին, եթե տեսնեին, որ Փրկիչը մոտենում է:

• Ըստ Մարկոսի 1.40-ի, ի՞նչ արեց բորոտը, երբ նա տեսավ Փրկիչին։
(Բացատրեք, որ աղաչել բառը նշանակում է խնդրել կամ աղերսել։)

• Բորոտն ինչպե՞ս ցույց տվեց իր հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:
«Թե որ կամենաս» արտահայտությունը ինչպե՞ս է արտահայտում
բորոտի հավատքը:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոս 1.41-42 հատվածները`
փնտրելով, թե Փրկիչն ինչպե՞ս պատասխանեց մարդու խնդրանքին:

• Մարդու խնդրանքին տված Փրկիչի պատասխանի մեջ ի՞նչը
տպավորություն թողեց ձեր վրա:

• Եթե դուք լինեիք բորոտի փոխարեն, ի՞նչ կնշանակեր ձեզ համար, երբ
Փրկիչը դիպչեր ձեզ։ Ինչո՞ւ:
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• Ինչպե՞ս կփոխվեր ձեր կյանքը, եթե Հիսուսը բժշկեր ձեզ
բորոտությունից։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը. Բորոտությունը կարող
է համեմատվել մեղքի հետ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես կարող է
բորոտությունը նմանեցվել մեղքին (տես Ղևտացոց 14), հանձնարարեք
որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկիի հետևյալ հայտարարությունը․

«Բիբլիական ժամանակներում, բացի դրա ունեցած ավերիչ ֆիզիկական
ազդեցությունից, բորոտությունը համարվում էր մեղքի և պղծության
խորհրդանիշ, նշանակելով, որ ինչպես այս դիվային հիվանդությունը
աստիճանաբար քայքայում և ոչնչացնում է ֆիզիկական մարմինը, այնպես
էլ մեղքն է քայքայում ու ոչնչացնում մարդու հոգևոր աշխարհը» (The Mortal
Messiah, 4 vols. [1979–81], 2.45):

• Ինչո՞վ է բորոտությունը նման մեղքին: (Երբ բորոտությունը
համեմատում եք մեղքի հետ, համոզվեք, որ ուսանողները հասկանում
են, որ պարտադիր չէ, որ հիվանդություններն առաջանան մեղքի
պատճառով:)

Որևէ ուսանողի հրավիրեք բարձրաձայն վերընթերցել Մարկոսի 1.40-42
հատվածները բարձրաձայն, այս անգամ փոխարինելով բորոտ բառը
մեղավոր բառով, իսկ բորոտություն բառը մեղք բառով: Դասարանին
հանձնարարեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես կարող ենք
բորոտի բուժումը նմանեցնել մեղքից մաքրվելուն։

Մեզ նմանեցնել սուրբ գրությունները
Երբ սուրբ գրությունները նմանեցնում ենք մեզ, նշանակում է համեմատում ենք դրանք մեր
կյանքի հետ: Երբ ուսանողները տեսնեն նմանությունները իրենց փորձառությունների և
սուրբ գրություններում նկարագրվող մարդկանց փորձառությունների միջև, նրանք ավելի
լավ կկարողանան բացահայտել ավետարանի վարդապետություններն ու սկզբունքները։
Ուսանողները նաև ավելի լավ կհասկանան, թե ինչպես կարող են կիրառել այս
վարդապետությունները և սկզբունքներն իրենց կյանքում։

• Երբ դուք կարդում եք հատվածը այդ ձևով, ո՞ր բառերն են ենթադրում
ներված լինելու գաղափարը:

• Ինչո՞վ կարող ենք նմանեցնել մաքրվելու համար բորոտի կատարածն
այն բանի հետ, ինչը մենք պիտի անենք մեղքից մաքրվելու համար:

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել` նմանեցնելով բորոտի
բժշկումը մեղքից մաքրվելու հետ: (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, բայց համոզվեք, որ նրանք
առանձնացնում են հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք հավատք
գործադրենք Փրկիչի հանդեպ և գանք Նրա մոտ, Նա կարեկցանք
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կցուցաբերի մեր հանդեպ և կմաքրի մեզ մեղքից: Օգտագործելով
ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին։)

• Մենք ինչպե՞ս պիտի հավատք գործադրենք և գանք դեպի Փրկիչը,
որպեսզի Նա կարողանա ներել մեր մեղքերը:

Ուսանողներին հրավիրեք նորից մտածել, թե ինչպիսի՞ն էր բորոտի
կյանքը նրա բժշկումից առաջ ու հետո:

• Եթե մեղքից մաքրվելու համար մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը,
ինչպե՞ս կփոխվի մեր կյանքը:

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, թե ինչպես է փոխվում ինչ-որ մեկի կյանքը՝
Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով մեղքից մաքրվելով:
(Զգուշացրեք ուսանողներին` մարդկանց չնշել անուններով կամ
հիշատակել նրանց նախկին մեղքերը:)

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե նրանք ո՞ր մեղքերից պիտի
մաքրագործվեն: Հրավիրեք ուսանողներին գալ դեպի Փրկիչը՝ Նրա
հանդեպ հավատք գործադրելով աղոթքի, ապաշխարության և
հնազանդության միջոցով, որպեսզի Նա կարողանա մաքրել նրանց:
Կիսվեք ձեր վկայությամբ` Փրկիչի Քավության մաքրագործող
զորության մասին:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 1.43-45: Դասարանին հանձնարարեք ուշադրություն դարձնել
այն հրահանգներին, որոնք Փրկիչը տվեց բժշկված բորոտին։ Խնդրեք
ուսանողներին հաղորդել իրենց գտած նյութը։

Բացատրեք, որ Մովսեսի օրենքով պահանջվում էր, որ բորոտությունից
բուժվածները պիտի իրենց ցույց տային տաճարի քահանային և զոհ
ընծայեին:

• Ի՞նչ արեց մարդը այն բանից հետո, երբ Փրկիչը նախազգուշացրեց
նրան չպատմել ուրիշներին:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարդը տարածեց իր
բուժման մասին լուրը:

Եզրափակեք դասը` հարցնելով ուսանողներին, թե ի՞նչն ամենաշատը
տպավորեց նրանց Մարկոսի 1 գլխում գրանցված Հիսուս Քրիստոսի
գործողություններում։
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ԴԱՍ 35

Մարկոս 2-3
Նախաբան
Հիսուսը ներեց ու բժշկեց անդամալույծ մարդուն, իսկ
հետո կանչեց Մատթեոսին հետևել Իրեն: Տերն
ուսուցանեց դպիրներին ու փարիսեցիներին
Հանգստության օրվա մասին: Փրկիչը շարունակեց բժշկել

շատ մարդկանց, Իր Առաքյալներին ուղարկեց քարոզելու
և նախազգուշացրեց Սուրբ Հոգու դեմ սրբապիղծ բաներ
ասելուց:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 2.1-12
Հիսուսը ներում ու բժշկում է կույրին
Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ ինչ-որ մեկը, ում նրանք
սիրում են, «տառապում է կյանքին սպառնացող ֆիզիկական
խնդիրներից, որը պահանջում է մասնագիտացված բուժում:

• Ու՞մ կդիմեիք ձեր սիրելիին օգնելու համար։ Ինչո՞ւ:

• Դուք ինչի՞ պատրաստ կլինեիք, եթե իմանայիք, որ կա միայն մի
բժիշկ, որ կարող է օգնել, բայց դժվար է հանդիպում նշանակել նրա
մոտ:

Ամփոփեք Մարկոս 2.1-4 հատվածները` բացատրելով, որ Գալիլեայի
Կափառնա գյուղում կար մի մարդ, ով «անդամալույծ» էր (հատված 3),
որը նշանակում է, որ նա կաթվածահար էր: Չորս մարդ ձեռքերի վրա
տանում էին այս մարդուն այն տունը, որտեղ Հիսուսն էր: Երբ նրանք
գտան այդ տունը, այնքան շատ մարդ կար այնտեղ, որ չկարողացան ներս
մտնել. նրանք քանդեցին տան ծածկը և անդամալույծին իջեցրին
Հիսուսի մոտ:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 2.5 հատվածը,
ապա խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուսն ինչ
ասաց անդամալույծին: Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 2․6-12 հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել՝
փնտրելով, թե ինչ պատահեց հետո։

• Համաձայն 6-7-րդ հատվածների, որոշ դպիրներ ինչպե՞ս
արձագանքեցին Փրկիչի խոսքերին։ (Նրանք բարկացած էին Նրա
կողմից մեղքերին ներում շնորհելու իրավունքի պատճառով:)

• Հիսուսն ի՞նչ հարցրեց դպիրներին:

• Փրկիչն ի՞նչ ցուցադրեց և ուսուցանեց` բժշկելով այս մարդուն։ (Երբ
ուսանողները պատասխանեն, օգնեք նրանց հասկանալ հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի բժշկելու մեզ
հոգեպես և ֆիզիկապես։)
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Նշեք՝ երբ դպիրները տեսան, թե ինչպես անդամալույծը բարձրացավ իր
անկողնուց ու քայլեց, նրանք անհերքելի ապացույց ստացան, որ Հիսուս
Քրիստոսը զորություն ուներ բուժելու հիվանդներին, և նրանք լսեցին
Նրա վկայությունը, որ Նա կարող է ներել մեղքերը: Սակայն որևէ նշում
չկա, որ այս մարդիկ այնուհետև մոտեցան Հիսուսին և ներում խնդրեցին
իրենց սեփական մեղքերի համար:

(Նշում. Իրադարձությունները, որոնք գրանցված են Մարկոսի 2.1–12
հատվածներում, ավելի խորը կքննարկվեն Ղուկաս 5 գլխին նվիրված
դասում:)

Մարկոս 2.13-22
Հիսուսը կանչում է Մատթեոսին հետևել Իրեն և ճաշում է մաքսավորների ու
մեղավորների հետ

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր զույգին տվեք մի
կտոր թուղթ: Խնդրեք ուսանողներին հետևյալ հարցը քննարկել իրենց
զուգընկերոջ հետ և գրել պատասխանները թղթերի վրա:

• Որո՞նք են այն պատճառները, որոնց հետևանքով մարդիկ չեն
փնտրում Տիրոջ ներումը իրենց մեղքերի համար:

Խնդրեք մի քանի ուսանողի կարդալ իրենց պատասխանները, որոնք
կարող են ընդգրկել հետևյալը. որոշ մարդիկ չեն ցանկանում դադարել
մեղք գործել, ոմանք չեն ցանկանում ընդունել կամ խոստովանել իրենց
մեղքերը հպարտության կամ ամոթի զգացումի պատճառով, մյուսները
հուսով են, որ Տերը կների իրենց, նույնիսկ եթե իրենք չապաշխարեն, իսկ
ոմանք հավատում են, որ Տերը ներման զորություն ունի, բայց նրանք
հավատքի պակաս են զգում, որ Նա կների իրենց որոշակի մեղքերը:

Խրախուսեք ուսանողներին փնտրել ճշմարտություններ Մարկոսի
2.13-22-ում, որոնք կարող են խրախուսել մեզ` փնտրել Տիրոջ ներումը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 2.13-15
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե
Տերը ի՞նչ արեց անդամալույծին բուժելուց հետո:

• Փրկիչն ի՞նչ արեց այս մարդուն բուժելուց հետո:

• Ինչպե՞ս արձագանքեց Ղևին Փրկիչի հրավերին:

Բացատրեք, որ Ղևին նաև կոչվում էր Մատթեոս անունով և նույն
Մատթեոսն էր, ով գրեց Մատթեոսի Ավետարանը: «Նստած
մաքսաւորութեան» (հատված 14) արտահայտությունը նշանակում է, որ
Մատթեոսը մաքսավոր էր և «հարկահավաք էր Կափառնայում,
հավանաբար ծառայության մեջ էր Հերովդես Անտիպասի մոտ»
(Աստվածաշնչի բառարան, «Մատթեոս»): Շատ հրեաներ ատում էին
մաքսավորներին, քանի որ վերաբերվում էին նրանց որպես
դավաճանների, ովքեր փող էին հավաքում իրենց սեփական ժողովրդից՝
հռոմեացիների համար:

• Համաձայն 15-րդ հատվածի, Մատթեոսն ի՞նչ արեց Փրկիչի և Նրա
աշակերտների համար:
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• Ուրիշ էլ ո՞վ էր մասնակցում այս խնջույքին:

Բացատրեք, որ Փրկիչի մահկանացու կյանքի ծառայության ընթացքում
ուտելիք կիսելը նշանակում էր շատ ավելին, քան պարզապես միասին
հաց ուտելը կամ խմելը: Դա նշանակում էր, որ գոյութուն ուներ
բարեկամության ու խաղաղության կապ բոլոր այն մարդկանց միջև, ովքեր
ներկա էին:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 2.16
հատվածը և խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե
դպիրներն ու փարիսեցիներն ինչպես արձագանքեցին, երբ նրանք
տեսան Փրկիչին մաքսավորների հետ հաց ուտելիս:

• Դպիրներն ու փարիսեցիներն ի՞նչ ասացին:

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ նրանք քննադատեցին Հիսուսին
մաքսավորների և մեղավորների հետ ճաշելու համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 2.17 և
խնդրեք ուսանողներին` ուշադրություն դարձնել այն պատասխանին, որ
Փրկիչը տվեց դպիրների ու փարիսեցիների քննադատությանը:

• Ի՞նչ բառ օգտագործեց Փրկիչն Իրեն նկարագրելու համար։ (Նշեք, որ
օգտագործելով բժիշկ բառը Փրկիչը վերահաստատեց թե հոգեպես, թե
ֆիզիկապես բուժելու Իր զորությունը:)

• Փրկիչի պատասխանը ինչպե՞ս կարող էր օգնել դպիրներին ու
փարիսեցիներին հասկանալ, թե ինչո՞ւ էր Նա հաղորդակցվում
մաքսավորների ու մեղավորների հետ:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել հատված 17-ից այն մասին, թե
Տերն ինչպե՞ս է պատասխանում մեր մեղքերին։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Փրկիչը ցանկանում է օգնել մեզ ապաշխարել մեր
մեղքերը և բժշկվել:)

• Ինչո՞ւ է կարևոր հավատալ, որ Հիսուսը ցանկանում է օգնել մեզ
ապաշխարել և բժշկվել:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունի
Քվորումից Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոնի հետևյալ խոսքերը.

«Տերը սիրում է մեզ և ուզում է, որ մենք հասկանանք Նրա ներելու
պատրաստակամությունը: …

…Մենք բոլորս՝ ներառյալ նրանք, ովքեր մաքառում են հաղթահարելու
կախվածությունն այնպիսի բաներից, ինչպես օրինակ` թմրանյութերի
չարաշահումը կամ պոռնոգրաֆիկ նյութերի դիտումն ու նմանատիպ
բաները, կարող ենք իմանալ, որ Տերը կգնահատի մեր արդար ջանքերը և

սիրով կների, երբ ապաշխարությունը կատարյալ է» («Փրկիչը ցանկանում է ներել», Ensign
կամ Լիահոնա, մայիս 2013, 16):

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ, որ Տերը ցանկանում է օգնել մեզ
ապաշխարել և ստանալ Նրա ներումը:
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Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե արդյոք նրանք նման են
մաքսավորներին ու մեղավորներին (ովքեր ընդունեցին, որ Փրկիչի
կարիքն ունեն և եկան դեպի Նա), թե նման են դպիրներին ու
փարիսեցիներին (ովքեր չեկան դեպի Փրկիչը` փնտրելու Նրա ներումն ու
բժշկող զորությունը):

Վկայեք Փրկիչի զորության ու մեզ բժշկելու ցանկության մասին և
խրախուսեք ուսանողներին` փնտրել Նրա ներումն ապաշխարության
միջոցով, երբ անհրաժեշտ է:

Ամփոփեք Մարկոսի 2.18-22 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսն
ուսուցանեց, թե Իր աշակերտներն ինչո՞ւ ծոմ չպահեցին, մինչ Ինքը նրանց
հետ էր: Նա նաև ուսուցանեց, թե ինչու որոշ մարդկանց համար դժվար էր
ընդունել Իր ավետարանը: (Նշում. Այս պատմությունները ավելի
մանրամասն կուսուցանվեն Ղուկասի 5-րդ գլխին նվիրված դասում:)

Մարկոս 2.23-3.6
Հիսուսը սովորեցնում է Հանգստության օրվա մասին

Հարցրեք ուսանողներին, թե արդյո՞ք նրանք երբևէ ընտրել են
չմասնակցել որևէ միջոցառման, որպեսզի Հանգստության օրը սուրբ
պահեն: Մի քանի ուսանողների հրավիրեք կիսվել իրենց
փորձառություններով:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը և հրավիրեք ուսանողներին
խորհել դրա մասին, երբ նրանք շարունակեն ուսումնասիրել
Մարկոսի 2–3 գլուխները. Ինչպե՞ս եք իմանում, թե արդյո՞ք միջոցառումը
համապատասխանում է Հանգստության օրվա չափանիշներին:

Դասարանը բաժանեք երկու մասի: Ուսանողների մի մասին
հանձնարարեք մտքում կարդալ Մարկոսի 2.23-28 հատվածները:
(Խրախուսեք այս ուսանողներին կարդալ նաև Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Մարկոս 2.26-27 [Աստվածաշնչի հավելվածում]): Մյուս
մասին հրավիրեք մտքում կարդալ Մարկոս 3․1-6 հատվածները։
Հրահանգեք ուսանողներին փնտրել, թե Փրկիչն ու Նրա աշակերտները
ի՞նչ արեցին, որն, ըստ Սադուկեցիների, Հանգստության օրը սուրբ
պահելու պատվիրանի խախտում էր:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո տվեք հետևյալ հարցերը.

• Ըստ Փարիսեցիների, ի՞նչն էր անօրինական Հանգստության օրը
Հիսուսի և Իր աշակերտների կատարած գործերում: (Եգիպտացորենի
հավաքումը և ինչ-որ մեկի բժշկումը:)

• Փարիսեցիներն ինչո՞ւ Աստծո օրենքի խախտում համարեցին
Հանգստության օրը եգիպտացորեն հավաքելը և ինչ-որ մեկին բժշկելը:

Եթե անհրաժեշտ է, հիշեցրեք ուսանողներին, որ հրեա ուսուցիչները
Մովսեսի օրենքին ավելացրել էին իրենց սեփական կանոններն ու
մեկնաբանությունները, որոնք կոչվում էին բանավոր օրենք կամ
ավանդույթ: Այս ավելացված օրենքները նախատեսված էին
կանխարգելելու Աստծո օրենքի խախտումը, բայց նրանք նաև
խոչընդոտում էին, որ որոշ մարդիկ հասկանային որոշակի
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պատվիրանների ճշգրիտ իմաստը` ներառյալ Հանգստության օրը սուրբ
պահելու պատվիրանը:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Մենք
կարող ենք Հանգստության օրը սուրբ պահել …

• Հիմնվելով Մարկոս 2-3 գլուխներում տրված Փրկիչի ուսմունքների
վրա, ինչպե՞ս կավարտեիք այս նախադասությունը: (Ուսանողների
պատասխանից հետո ավարտեք գրատախտակին գրված
նախադասությունը, որպեսզի այն հաղորդի հետևյալ ճշմարտությունը.
Մենք կարող ենք Հանգստության օրը սուրբ պահել` փառաբանելով
Աստծուն և բարի գործեր կատարելով:)

• Մենք ի՞նչ ուղիներով կարող ենք փառաբանել Աստծուն Իր Սուրբ օրը:

• Որո՞նք են Հանգստության օրը բարի գործեր կատարելու մի քանի
օրինակները:

Հարցեր տվեք, որոնք կօգնեն ուսանողներին հասկանալ
վարդապետություններն ու սկզբունքները։
Երբ ուսանողները առանձնացնեն վարդապետություններն ու սկզբունքները, նրանք պիտի
հասկանան դրանք, նախքան կկարողանան իմաստալից կերպով կիրառել դրանք: Հարցեր
տվեք, որոնք կօգնեն ուսանողներին ավելի հստակ ըմբռնել տվյալ վարդապետությունը
կամ սկզբունքը, կամ որոնք կխրախուսեն նրանց քննարկել սկզբունքը ժամանակակից
ենթատեքստում: Նաև հրավիրեք ուսանողներին մեկնաբանել, թե ինչպես են հասկանում
տվյալ վարդապետությունը կամ սկզբունքը:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե նրանք ինչպես կարող են
որոշել, թե որոնք են Հանգստության օրվան համապատասխանող
միջոցառումները, խնդրեք ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստի հետևյալ
արտահայտությունը.

«Որտե՞ղ է սահմանը, ըստ որի ի՞նչն է ընդունելի Հանգստության օրը, իսկ
ինչը` ոչ: Ուղեցույցների սահմանները որոշելիս մեզանից յուրաքանչյուրը
պիտի իր համար պատասխանի այս հարցին: Մինչ այս ուղեցույցները
գտնվում են սուրբ գրություններում և ժամանակակից մարգարեների
խոսքերում, դրանք նաև պիտի գրված լինեն մեր սրտերում և կառավարվեն
մեր խղճով: … Քիչ հավանական է, որ լինեն Հանգստության օրվա լուրջ

խախտումներ, եթե մենք խոնարհությամբ գանք Տիրոջ առաջ և առաջարկենք Նրան մեր
սիրտը, մեր հոգին և մեր միտքը: (Տես Մատթեոս 22.37:)

Թե ի՞նչ արժե կամ չարժե անել Հանգստության օրը, պիտի որոշի մեզանից յուրաքանչյուրը`
ազնիվ լինելով Տիրոջ հետ: Հանգստության օրը մենք պիտի անենք այն, ինչը պետք է
անենք` տոգորված երկրպագության ոգով և հետո սահմանափակենք մեր մյուս
միջոցառումները» (“The Lord’s Day,” Ensign, Nov. 1991, 35)։

• Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել, երբ փորձել եք երկրպագել Աստծուն և բարի
գործեր կատարել Հանգստության օրը:

ԴԱՍ  35

253



Խրախուսեք ուսանողներին մտածել մի եղանակ, որի միջոցով նրանք
կկարողանան լիարժեք սուրբ պահել Հանգստության օրը և իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրեն մի նպատակ այդպես
վարվելու համար:

Մարկոս 3.7-35
Հիսուսը բժշկում է շատ մարդկանց, ուղարկում է Իր Առաքյալներին քարոզելու
և զգուշացնում մյուսներին սրբապղծության դեմ

Ամփոփեք Մարկոսի 3.7-35 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսը գնաց
Գալիլեայի ծովի մոտ և բժշկեց շատ մարդկանց, ովքեր հետևեցին Նրան
այնտեղ, ներառյալ որոշ մարդկանց, ովքեր պիղծ ոգիներ էին: Տասներկու
Առաքյալներին ընտրելուց հետո կարգեց նրանց և ուղարկեց քարոզելու,
բուժելու և դևերին դուրս քշելու: Նա նախազգուշացրեց դպիրներին Սուրբ
Հոգու դեմ սրբապիղծ բաներ խոսելու մասին և ուսուցանեց, որ Իր
ընտանիքն այն մարդիկ են, ովքեր կատարում են Երկնային Հոր կամքը:

(Նշում. Մարկոսի 3․7-35 հատվածներում նշված որոշ իրադարձություններ
մանրամասնորեն ուսուցանվեցին Մատթեոսի 12.22–35 հատվածներին
վերաբերող դասի ժամանակ:)

Ամփոփեք` վկայելով այս դասի ընթաքում քննարկված
ճշմարտությունների մասին:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Մատթեոս
26.31–Մարկոս 3.35
(Մաս 7)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մատթեոսի 26.31–Մարկոսի 3.35 հատվածներից (մաս 7) ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մաս: Դասը, որը դուք ուսուցանում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից
միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մատթեոս 26.31-75)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հիսուսի տառապանքները Գեթսեմանի պարտեզում, Նրանք սովորեցին,
որ Հիսուս Քրիստոսը իր կամքը հնազանդեցրեց Հոր կամքին, որպեսզի իրականացնի Քավությունը, և որ մենք
հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, երբ ընտրում ենք հնազանդեցնել մեր կամքը Մեր Երկնային Հոր
կամքին: Գեթսեմանում Իր Առաքյալներին տված Տիրոջ հրահանգներից ուսանողներն իմացան, որ եթե մենք
մշտապես հետևենք ու աղոթենք, ուժ կունենանք դիմակայել գայթակղությանը:

Օր 2 (Մատթեոսի 27-28)
Փրկիչի Խաչելության պատմությունից ուսանողները սովորեցին, որ որպես Քավության մաս Հիսուս Քրիստոսը

հեռացած էր զգում Երկնային Հոր Հոգուց: Նրանք նաև սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը տառապեց, որպեսզի

իրականացնի Երկնային Հոր կամքը, ինչպես Նա խոստացել էր Մատթեոսի 26 գլխում: Իսկ երբ ուսանողներն

ուսումնասիրեցին պատմությունը, թե ինչպես Փրկիչի մահվան ժամանակ տաճարի վարագույրը պատռվեց

երկու մասի, նրանք իմացան, որ դա խորհրդանշում է այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության

շնորհիվ մենք բոլորս կարող ենք մտնել Աստծո ներկայության մեջ, եթե ապաշխարենք և պահենք մեր
ուխտերը:

Օր 3 (Մարկոս 1)
Հիսուսի կողմից չար ոգուն դուրս քշելու պատմությունից ուսանողները սովորեցին, որ Փրկիչը իշխանություն

ունի սատանայի ու նրա հետևորդների վրա: Ուսանողները նաև սովորեցին, որ ինչպես Հիսուսը կարեկցանք

ցուցաբերեց բորոտի հանդեպ և մաքրեց նրան, այնպես էլ Նա կարեկցանք կցուցաբերի մեր հանդեպ և
կմաքրի մեզ մեղքից, երբ մենք հավատ գործադրենք և գանք դեպի Փրկիչը:

Օր 4 (Մարկոսի 2-3)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին անդամալույծ մարդու ներումն ու բուժումը, նրանք սովորեցին, որ Հիսուս
Քրիստոսը զորություն ունի բժշկելու մեզ հոգեպես և ֆիզիկապես: Երբ նրանք ուսումնասիրեցին, թե Հիսուսն
ինչպես ճաշեց մաքսավորների ու մեղավորների հետ, նրանք իմացան, որ Փրկիչը ցանկանում է օգնել մեզ
ապաշխարել մեր մեղքերը և բժշկվել: Երբ նրանք կարդացին այն մասին, թե փարիսեցիներն ինչպես
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դատապարտեցին Հիսուսին և Նրա աշակերտներին Հանգստության օրվա օրենքը խախտելու համար,
ուսանողները սովորեցին, որ մենք կարող ենք Հանգստության օրը սուրբ պահել` փառաբանելով Աստծուն և
բարի գործեր կատարելով:

Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ և հայտնվեց շատերին` ներառյալ Իր
Առաքյալներին: Նա պատվիրեց Իր Առաքյալներին ավետարանը տանել
բոլոր ազգերին:

Ուսուցման առաջարկներ
Մատթեոսի 28
Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առնում և հայտնվում շատերին

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն մասին, թե արդյոք իրենք կամ
իրենց ծանոթներից մեկը կորցրել է իր հարազատին: Ապա հարցրեք
դասարանին.

• Սիրելիի մահը ինչո՞ւ կարող է ծանր լինել:

Հրավիրեք ուսանողներին Մատթեոսի 28-րդ գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց սփոփանք
գտնել, երբ սիրելիներից մեկը մահանում է:

Բացատրեք, որ շաբաթվա առաջին օրվա` կիրակի առավոտյան Մարիամ
Մագդաղենացին և մեկ այլ կին` Մարիամ անունով, գնացին գերեզմանի
մոտ, որտեղ դրված էր Հիսուսի մարմինը:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մատթեոսի 28․1-6: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` գտնելով,
թե ինչ պարզեցին կանայք, երբ մոտեցան:

• Կանայք ի՞նչ պարզեցին, երբ մոտեցան գերեզմանին: (Բացատրեք, որ
այս հատվածների վերաբերյալ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը
հստակեցնում է, որ կանայք տեսան երկու հրեշտակների, ոչ թե մեկ
[տես Մատթեոսի 28.2, ծանոթագրություն ա տես նաև Հովհաննեսի
20.12]:)

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարձագանքեիք, եթե տեսնեիք երկու
հրեշտակների։

• Համաձայն 4-րդ հատվածի, ինչպե՞ս արձագանքեցին պահապան
զինվորները:

• Համաձայն 5-6 հատվածների, հրեշտակներն ի՞նչ ասացին կանանց:

• Ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում այս բառերից: Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից:)
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Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հարության
վարդապետությունը, նրանց բաժանեք երկու կամ երեք հոգանոց

զույգերի և հրավիրեք նրանց խմբում ավարտել ուղեկցող թերթիկը:

«Նա հարություն առավ» (Մատթեոսի 28.6)
Աստվածաշնչի Բառարանում ուսումնասիրեք «Հարություն» վերնագրով գրառումը: Ապա
քննարկեք ստորև բերված հարցերը և բաց թողնված տեղերում գրեք ձեր պատասխանները.

Ո՞րն է տարբերությունը վերակենդանացվելու
և հարություն առնելու միջև:

Ի՞նչ կպատահի ողջ մարդկությանը Հիսուս
Քրիստոսի Հարության արդյունքում։

Հարության վարդապետության ըմբռնումն
ինչպե՞ս կմխիթարի նրանց, ովքեր կորցրել են
իրենց սիրելի մարդկանց:

Խնդրեք մի քանի ուսանողների դասարանին հաղորդել, թե իրենք ինչ
սովորեցին լրացնելով թերթիկը։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Գորդոն Բ․
Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը․

«Հարության այդ առավոտի, այդ առաջին Զատիկի կիրակի օրվա հրաշքը
հրաշք էր ողջ մարդկության համար: Դա Աստծո զորության հրաշքն էր, ում
սիրելի որդին Իր կյանքը տվեց բոլոր մեղքերի քավության համար. սիրո մի
զոհաբերություն Աստծո բոլոր որդիների ու դուստրերի համար: Այդպես
վարվելով նա կոտրեց մահվան կնիքները: …

Եվ հենց այն ժամանակ, երբ Նա վերցրեց Նրա մարմինը և դուրս եկավ
գերեզմանից, նույնիսկ այս դեպքում մենք բոլորս պիտի օգտվենք մարմնի ու հոգու
միավորումից, որպեսզի մեր հարության օրը դառնանք ապրող հոգիներ:

Հետևաբար ինչպես շատերը, ինչպես ողջ մարդկությունը, մենք ևս պիտի ուրախանանք,
երբ հիշենք մարդկության պատմության բոլոր իրադարձություններից ամենափառահեղը,
ամենամխիթարիչն ու ամենահուսադրողը` հաղթանակը մահվան հանդեպ» (“The Victory
over Death,” Ensign, April 1997, 4).

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 28․7-10
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Հիսուսի գերեզմանի մոտ կանգնած կանանց ի՞նչ
հանձնարարվեց անել։

• Համաձայն հատված 7-ի, հրեշտակները կանանց ի՞նչ
պատվիրեցին անել:

• Ձեր կարծիքով, կանայք ինչո՞ւ հեռացան «վախով և մեծ
ուրախութիւնով»: (Մատթեոսի 28.8):
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• Ի՞նչ պատահեց կանանց հետ, երբ նրանք գնացին պատմելու
աշակերտներին իրենց փորձառության մասին:

Ամփոփեք Մատթեոսի 28.11-15 հատվածները, բացատրելով, որ մինչ
կանայք շտապում էին աշակերտներին տանել Հիսուսի Հարության
նորությունը, գերեզմանը պահպանող զինվորներից քահանայապետերն
իմացան, թե ինչ էր տեղի ունեցել: Հրեական ղեկավարները վախեցան, որ
մարդիկ կիմանան ճշմարտությունը, ուստի վճարեցին պահակախմբին,
որպեսզի վերջիններս սուտ լուրեր տարածեին, թե Փրկիչի
աշակերտները վերցրել էին Նրա մարմինը գերեզմանից, մինչ իրենք
քնած էին:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 28․16-18
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` առանձացնելով այն
օրհնությունները, որոնք ստացան Տասնմեկ Առաքյալները, քանի որ
հնազանդվեցին այն հանձնարարությանը, որը կանայք տվեցին նրանց և
գնացին Գալիլեա։

• Ի՞նչ օրհնություն ստացան Տասնմեկ Առաքյալները, քանի որ
հնազանդվեցին Գալիլեա գնալու հանձնարարությանը: (Նրանք տեսան
Հարություն առած Տիրոջը:)

Այնուհետև հանձնարարեք ուսանողներին ոտքի կանգնել և միասին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 28․19-20 հատվածները։ Հիշեցրեք նրանց,
որ սրանք սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ են։

Դասարանին խնդրեք վերընթերցել հատվածներ 19–20` փնտրելով,
Փրկիչն ինչ հանձնարարեց Իր Առաքյալներին անել, երբ նրանք
տեսան Նրան:

• Առաքյալներին ի՞նչ հանձնարարվեց անել, երբ նրանք տեսան
Փրկիչին:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել նրանց փորձառությունից այն
պարտականությունների մասին, որ մենք ունենք, երբ ձեռք ենք բերում
Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը: (Ուսանողների պատասխաններից
հետո, գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը. Երբ մենք
վկայություն ենք ձեռք բերում Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք
պատասխանատվություն ենք կրում Նրա մասին վկայելու
ուրիշներին:)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ որպես իրենց տնային ուսումնասիրության
դասի մաս Մատթեոսի 27-28 գլուխներից, նրանք թվարկել են եղանակներ,
որոնցով կարող են ուրիշներին վկայել Հիսուս Քրիստոսի մասին
(հանձնարարություն 3 Մաս 7-ում. Օր 2-ի դաս): Խնդրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց գրած նյութով և բացատրել ու բերել իրենց գաղափարների
օրինակներ: Կարող եք նրանց գաղափարներից մի քանիսը թվարկել
գրատախտակին։

• Համաձայն Մատթեոսի 28.20 հատվածի, Փրկիչն ի՞նչ խոստում տվեց Իր
աշակերտներին:
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• Ինչպե՞ս է Տերը եղել «ձեզ հետ» կամ օգնել ձեզ` ավետարանը կիսելու
ձեր ջանքերում։

Հրավիրեք ուսանողներին դասարանի հետ կիսվել Հիսուս Քրիստոսի
մասին իրենց վկայությամբ փոքր խմբերով կամ զույգերով։ Դասարանի
հետ նաև կարող եք կիսվել ձեր անձնական փորձառությամբ։ Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ նրանք նույնպես գրեն մի նպատակ իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում այն բանի վերաբերյալ, թե
իրենք ինչպես կվկայեն ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի մասին: Հրավիրեք
մի քանի ուսանողների իրենց նպատակներով կիսվել դասարանի հետ:

Հաջորդ Մասը (Մարկոսի 4-9)
Բացատրեք ուսանողներին, որ հաջորդ մասում նրանք ավելի շատ բան
կսովորեն Հիսուս Քրիստոսի գործած հրաշքների մասին, ինչպես
օրինակ` քայլել ջրի վրայով, դևերին դուրս քշել մարդու միջից և
վերակենդանացնել երիտասարդ աղջկան: Հարցրեք ուսանողներին,
արդյո՞ք նրանք երբևէ ընկել են ուժեղ փոթորիկի մեջ և ինչպես են զգացել
այդ ընթացքում: Հրավիրեք նրանց խորհել, թե նրանք իրենց կյանքում
երբևէ ունեցել են ուժեղ փոթորիկներ կամ դժվարություններ: Երբ
ուսանողները հաջորդ շաբաթ ուսումնասիրեն Մարկոսի 4-9 գլուխները,
հրավիրեք նրանց գտնել ուղիներ, որոնց միջոցով խաղաղություն կգտնեն
դժվարին ժամանակներում:
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ԴԱՍ 36

Մարկոս 4-5
Նախաբան
Գալիլեայի ծովի ափերին Հիսուսն առակներով
ուսուցանեց իր աշակերտներին: Փրկիչը հանդարտեցրեց
փոթորիկը` գտնվելով ծովում: Հիսուսը ցուցադրեց իր
գերազանցությունը սատանաների նկատմամբ` դուրս

քշելով նրանց մի մարդու միջից: Կափառնայում իր
ծառայության ժամանակ նա բուժեց մի կնոջ, ով
տառապում էր արյունահոսությունից և Յայրոսի աղջկան
արթնացրեց մեռած վիճակից:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 4
Հիսուսը օգտագործում է առակները, որպեսզի ուսուցանի Աստծո արքայության
մասին, իսկ հետո հանդարտեցնում է փոթորիկը

Հրավիրեք ուսանողներին քննարկել ամենաուժեղ փոթորիկը, որի մեջ
նրանք հայտնվել են. Խնդրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց
փորձառություններով:

• Ի՞նչ նմանություն ունեն կյանքի մարտահրավերները փոթորկի հետ:

Հետևյալ բառերը գրեք գրատախտակին (ամեն բառի տակ թողնելով
ազատ տարածք)» Ֆիզիկական, Հոգևոր, Մտավոր, Սոցիալական; Տվեք
հետևյալ հարցը, որքանով այն վերաբերում գրատախտակին գրված
ամեն բառին.

• Որո՞նք են այն մի քանի ֆիզիկական (հոգևոր, մտավոր կամ
սոցիալական) փոթորիկները, որում երիտասարդները հայտնվում են:
(Ուսանողների պատասխանները թվարկեք գրատախտակին`
համապատասխան բառի տակ:)

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Մարկոսի 4-5 բաժինները, հրավիրեք
նրանց գտնել սկզբունքներ, որոնք կօգնեն նրանց, երբ նրանք հանդիպեն
կյանքի փոթորիկներին:

Ամփոփեք Մարկոսի 4․1-34` բացատրելով, որ Գալիլեայի ծովի ափերին
Փրկիչը մի քանի առակներ ուսուցանեց ամբոխին:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 4.35-38: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով
դժվարությունները, որոնք աշակերտները կրեցին Գալիլեայի ծովը
հատելիս:

• Ի՞նչ խնդիր առաջացավ, երբ Փրկիչը և նրա աշակերտները հատում էին
Գալիլեայի ծովը:

Բացատրեք, որԳալիլեայի ծովը 210 մետր ցածր է ծովի մակարդակից և
երեք կողմից շրջապատված է լեռներով: Երբեմն սառը, չոր քամիներն
իջնում են լեռներից և բախվում Գալիլեայի ծովի տաք ու խոնավ օդի հետ`
առաջացնելով անսպասելի և ուժգին փոթորիկներ, երբեմն մի քանի
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Գալիլեայի ծովը և Արբել լեռը

րոպեում մեծ ալիքներ առաջացնելով այդ համեմատաբար փոքր
քանակությամբ ջրի վրա:

• Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ
փոթորիկը նավի վրա:

• Ի՞նչ խոհեր ու զգացմունքներ
կունենայիք, եթե դուք լինեիք
այդպիսի պայմաններում
գտնվող նավի մեջ:

• Ումի՞ց օգնություն խնդրեցին
աշակերտներն այդ
սարսափելի պահին: Նրանք
ի՞նչ խնդրեցին Փրկիչին:

• Մեր կյանքի փոթորիկների
ժամանակ մենք ի՞նչ փորձության կարող ենք ենթարկվել, որպեսզի
գործենք այնպես, ինչպես Հիսուսի աշակերտներն արեցին:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 4.39
հատվածը: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե Փրկիչն ինչպե՞ս
պատասխանեց աշակերտների խնդրանքին` օգնել իրենց: Խնդրեք
ուսանողներին հաղորդել իրենց գտածի մասին: Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին նշել արտահայտությունները` «Լռի՜ր, պապանձուիր» և
«մեծ խաղաղությիւն» (հատված 39):

• Եթե մենք փնտրում ենք Տիրոջ օգնությունը փորձանքի կամ երկյուղի
ժամին, Նա ի՞նչ կարող է անել մեզ համար: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը.
Եթե մենք փորձանքի կամ երկյուղի ժամին փնտրենք Տիրոջ
օգնությունը, Նա մեզ խաղաղություն կբերի։)

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք փնտրել Տիրոջ օգնությունը փորձանքի կամ
երկյուղի ժամին։ (Մենք կարող ենք աղոթել Երկնային Հորը՝ Հիսուս
Քրիստոսի անունով: Հնարավոր է մեր աղոթքների պատասխանները
չտրվեն այն եղանակներով, որ մենք ենք ակնկալում: Սակայն մենք
կօրհնվենք խաղաղությամբ, երբ փնտրենք Տիրոջ օգնությունը:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 4.40-41:
Խնդրեք ուանողներին հետևել` փնտրելով, թե աշակերտներն ինչ հարց
տվեցին Հիսուսի մասին:

• Եթե դուք լինեիք աշակերտների հետ, ինչպե՞ս կպատասխանեիք
նրանց հարցին, որը տրված է հատված 41-ում:

• Ինչպե՞ս կարող է այս իմացությունը `«ո՞վ է արդեոք» (հատված 41)
Հիսուսը, ամրացնել մեր հավատքը և ստիպել մեզ փնտրել Նրա
օգնությունը փորձանքի կամ երկյուղի ժամին:

Ամբողջ դասարանով երգեք կամ կարդացեք «Տեր, փոթորիկն է
մոլեգնում» օրհներգի բառերը (Հիմներ, հմր.193): Շեշտեք, որ Հիսուս
Քրիստոսը զորություն ունի հանդարտեցնելու ոչ միայն ֆիզիկական
փոթորիկները, այլ նաև անձնական փոթորիկները մեր սրտերում:
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Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց պատմությամբ այն
ժամանակի մասին, երբ կյանքի փոթորիկների մեջ նրանք փնտրում էին
Տիրոջ խաղաղությունը, իսկ Նա մեղմում էր նրանց վախերը և
հանգստացնում նրանց։

Խնդրեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել, թե նրանք ի՞նչ
կարող են անել, որպեսզի որոնեն Տիրոջ օգնությունը իրենց
դժվարությունների ժամանակ։

Մարկոս 5.1-20
Հիսուսը բուժում է մի մարդու` պիղծ ոգիներին դուրս քշելով նրա միջից

ԱմփոփեքՄարկոսի 5.1-18 հատվածները` բացատրելով, որ Տերը բժշկեց
մի մարդու, ով լի էր «անմաքուր» կամ պիղծ ոգիներով։ Երբ այս
անմաքուր ոգիները դուրս քշվեցին մարդու միջից, նրանք մտան խոզերի
երամակի մեջ, որոնք էլ կատաղեցին ու ժայռի վրայով գահավիժեցին
ծովը: Հետո այդ մարդը ջանում էր բարձրանալ այն նավը, որտեղ
Հիսուսն էր:

Որոշեք դասի տեմպը

Խուսափեք դասի առաջին կեսի վրա շատ ժամանակ ծախսելուց, քանի որ ստիպված
կլինեք շտապել դասի վերջում։ Երբ պատրաստվում եք, գնահատեք, թե որքան ժամանակ
է պահանջվելու դասի յուրաքանչյուր բաժնի համար` օգտագործելով ձեր ընտրած
ուսուցման մեթոդները: Քանի որ դուք միշտ ավելի շատ նյութ կունենաք ուսուցանելու, քան
ուսուցման համար տրված ժամանակն է, որոշեք, թե սուրբ գրությունների ո՞ր բաժինը
պիտի շեշտադրվի և որը պիտի ամփոփվի:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 5.19-20
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ Փրկիչն ի՞նչ հրահանգեց այս մարդուն անել:

• Փրկիչն ի՞նչ հրահանգեց այս մարդուն անել:

• Մարդն ինչպե՞ս արձագանքեց:

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե ի՞նչ կարող ենք անել, երբ մեր կյանքում զգում ենք Փրկիչի
զորությունը: (Ուսանողները պիտի առանձնացնեն հետևյալը
սկզբունքը. Երբ զգում ենք Փրկիչի զորությունը մեր կյանքում, կարող
ենք վկայել մյուսներին Նրա օրհնությունների ու կարեկցանքի մասին:)

Ուսանողներին խնդրեք մտածել, թե նրանք ինչ եղանակներով կարող են
օգնել մարդկանց` վկայել Փրկիչի օրհնությունների ու
կարեկցանքի մասին:
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Մարկոս 5.21-43
Հիսուսը բժշկում է մի կնոջ, ով տառապում էր արյունահոսությունից և Յայրոսի
աղջկան արթնացնում է մեռած վիճակից

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունի Քվորումից
Երեց Շեյն Մ. Բոուենի հետևյալ պատմությունը.

«1990 թվականի փետրվարի 4-ին ծնվեց մեր երրորդ որդին, որը նաև մեր
վեցերորդ զավակն էր: Մենք նրան կոչեցինք Թայսոն: …

Երբ Թայսոնն ութ ամսեկան էր, նա նա կուլ տվեց մի կտոր կավիճ, որը գտել
էր գորգի վրա: Կավիճը խրվեց Թայսոնի կոկորդում, և նա դադարեց շնչել:
Նրա ավագ եղբայրը Թայսոնին բարձրացրեց վերև` խելահեղորեն գոռալով.
«Երեխան չի շնչում: Երեխան չի շնչում»: Մենք սկսեցինք սիրտ-թոքային

վերակենդանացում կատարել և զանգեցինք 911:

«Բուժակները եկան ու Թայսոնին տարան հիվանդանոց: Սպասասրահում մենք
շարունակում էինք ջերմեռանդ աղոթել՝ աղերսելով Աստծուն հրաշք կատարել: Կյանքի
չափ թվացող որոշ ժամանակ անց բժիշկը սենյակ մտավ և ասաց. «Շա՜տ եմ ցավում: Այլևս
ոչինչ հնարավոր չէ անել: Առանց շտապելու հրաժեշտ տվեք»: : Ապա նա հեռացավ»
(«Որովհետեւ ես կենդանի եմ, եւ դուք կենդանի կլինեք» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2012, 16):

• Եթե Թայսոնը ձեր եղբայրը լիներ, ի՞նչ կմտածեիք կամ կանեիք
այդ պահին:

• Այսպիսի փորձառությունն ինչպե՞ս կարող է փորձել մարդու
հավատքը:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 5.21-24-ը:
Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
Յայրոս անունով կառավարիչը բախվեց նմանատիպ դժվարության հետ,
որը փորձեց նրա հավատքը:

• Ինչո՞ւ էր Յայրոսը փնտրում Փրկիչի օգնությունը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 5.25-26
հատվածը և խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ էլ
ո՞վ էր զգում Փրկիչի կարիքը:

Բացատրեք, որ չնայած Նոր Կտակարանի պատմությունները չեն
նկարագրում կնոջ «արիւնի տեռատեսության» բնույթը (հատված 25),
սակայն մենք գիտենք, որ այն անհանգստացնում էր նրան: Բացի այդ,
Մովսեսի օրենքի համաձայն, արյունահոսություն ունեցող մեկը
ավանդաբար համարվում էր անմաքուր (տես Ղևտացոց 15.19–33): Սա
հավանաբար նշանակում էր, որ այդ կինը արտաքսված ու վտարված էր
իր հիվանդության 12 տարիների ընթացքում: Հուսահատությունը, որ նա
զգում էր իր վիճակի պատճառով, ակնհայտ է այն փաստից, որ նա «իր
բոլոր ունեցածը ծախսել էր» (Մարկոս 5.26)` ձգտելով բուժում ստանալ
բժիշկներից:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 5.27-34 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
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հետևել` փնտրելով, թե այս կինն ի՞նչ արեց Փրկիչի օգնությունը
ստանալու համար:

• Այս կինն ի՞նչ արեց, որը ցույց տվեց նրա հավատը Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ: (Կարող եք բացատրել, որ «դիպաւ նորա հանդերձին»
արտահայտությունը [հատված 27-ում] վերաբերում է նրա ճիգերին`
ճեղքելու ամբոխը, որը շրջապատում էր Փրկիչին:)

• Այս պատմությունից ի՞նչ կարող ենք սովորել այն մասին, թե մենք ի՞նչ
պիտի անենք, եթե ցանկանում ենք փրկվել։ (Ուսանողները պիտի
առանձնացնեն հետևյալը սկզբունքը. Եթե մենք հավատ ցուցաբերենք
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ Նրա մոտ գալու մեր ջանքերի միջոցով,
Նա կարող է փրկել մեզ:)

Նշեք, որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի միջոցով որևէ
թուլությունից փրկվելը կախված է ոչ միայն Նրա մոտ գալու մեր
ջանքերից, այլ նաև Աստծո ընտրությունից և կամքից:

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոսի 5.35 հատվածը,
գտնելով այն լուրը, որը բերեցին Յայրոսին, երբ Փրկիչը կանգ առավ`
օգնելու այդ կնոջը:

• Ի՞նչ լուր ստացավ Յայրոսը:

• Եթե դուք լինեիք Յայրոսի փոխարեն, ի՞նչ խոհեր ու զգացումներ
կունենայիք այդ պահին։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 5.36-ը և
հրավիրեք դասարանին փնտրել, թե Փրկիչն ինչ ասաց Յայրոսին:

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը, որը կարող էր պահպանել Յայրոսի հավատքը:

Որպեսզի շեշտադրենք այն, ինչ այս պատմությունից սովորեցինք
հավատքի մասին, գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը:
Հիսուսի հանդեպ հավատի գործադրումը մեզանից պահանջում է
շարունակել հավատալ Նրան` նույնիսկ անորոշության ժամանակ:

• Ինչպե՞ս կարող ենք այս սկզբունքը կիրառել մեր կյանքում:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 5.37-43 հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել
նրան` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ էր պատահել Յայրոսի
դստեր հետ։

• Փրկիչն ի՞նչ հրաշք գործեց:

Կարող եք նաև վկայել մեզ օրհնելու և բժշկելու Փրկիչի զորության մասին:
Նշեք, որ Փրկիչը երբեմն հանգստացնում է փոթորիկները մեր կյանքում`
հեռացնելով դժվարությունը կամ վախը, որ մենք զգում ենք: Երբեմն Նա
կարող է չհեռացնել մեր փորձությունը, ինչպես լուսաբանված է իր որդու
մահվան մասին Երեց Բոուենի պատմության մեջ: Երբ մենք հավատ
գործադրենք Փրկիչի հանդեպ, Նա մեզ խաղաղություն կտա մեր
փորձությունների ժամանակ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե մենք ինչպես կարող ենք
պահպանել հավատքը` անկախ անձնական փոթորիկների
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արդյունքներից, կարդացեք Երեց Բոուենի վկայությունը: Ուսանողների
ուշադրությունը հրավիրեք այն բանի վրա, թե նա ինչպես պահպանեց իր
հավատը` նույնիսկ իր որդու մահից հետո։

«Երբ ես զգում էի մեղք, զայրույթ և ինքնախղճահարություն` փորձելով
սպառել ինձ, աղոթում էի, որ իմ սիրտը փոխվեր: Խիստ անձնական սուրբ
փորձառությունների միջոցով Տերն ինձ նոր սիրտ տվեց, և չնայած այն դեռ
միայնակ էր ու ցավոտ, իմ ողջ հեռանկարը փոխվեց: Ինձ տրված էր
գիտակցել, որ ինձ չէին կողոպտել, այլ ավելի շուտ մի մեծ օրհնություն էր
սպասելու ինձ, եթե ես հավատարիմ մնայի: …

Ես վկայում եմ, որ … երբ մենք ապավինում ենք Հիսուս Քրիստոսի Քավությանը, Նա կարող
է օգնել մեզ տանել մեր փորձությունները, հիվանդություններն ու ցավը: Մենք կարող ենք
լցվել ուրախությամբ, խաղաղությամբ ու մխիթարությամբ: Այն ամենը, ինչ անարդար է
կյանքում, կարելի է արդար դարձնել Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով» [Քարոզիր իմ
ավետարանը. Միսիոներական Ծառայության Ուղեցույց (2004), 52] («Քանի որ ես ապրում
եմ», 17):

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը Յայրոսի նման շարունակել պահպանել
հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: Ի՞նչ օրհնություններ եկան
արդյունքում:

Կարող եք նաև վկայել այս դասի ընթացքում ուսուցանված
ճշմարտությունների մասին:
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ԴԱՍ 37

Մարկոս 6
Նախաբան
Հիսուսին մերժեցին Իր հայրենի Նազարեթ քաղաքում: Նա
ուղարկեց Տասներկու Առաքյալներին քարոզել
ավետարանը: Հովհաննես Մկրտիչը սպանվեց Հերովդես
Անտիպացու հրամանով: Հիսուսը հրաշքով կերակրեց

հինգ հազար մարդուց կազմված բազմությանը, քայլեց
ջրի վրայով, հանդարտեցրեց փոթորիկը և բժշկեց
հիվանդներին:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 6.1-29
Հիսուսին մերժում են Նազարեթում, և Նա ուղարկում է Տասներկու
Առաքյալներին, Հովհաննես Մկրտիչի մահվան մասին պատմվում է

Դասը սկսեք` հրավիրելով ուսանողներին մտածել, թե երբ են վերջին
անգամ ստիպված եղել անել ինչ-որ բան, որն, ըստ իրենց, ճիշտ չի եղել ։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը (նախադասությունը
վերցված է “Making the Right Choices,” Ensign, Nov. 1994, 37):

«Մարդիկ, ովքեր սխալ են գործում, ուզում են, որ դուք միանաք նրանց,
քանի որ նրանք ավելի հանգիստ են զգում իրենց գործերում, երբ ուրիշները
ևս կրկնում են նույն բանը:

• Որո՞նք են այն մի քանի օրինակները, երբ ուրիշները փորձում են
ստիպել ձեզ անել մի բան, որը դուք գիտեք` սխալ է:

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 6 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել մի ճշմարտություն, որոնք կօգնեն նրանց խուսափել զիջել
հասակակիցների բացասական ճնշմանը:

Ամփոփեք Մարկոսի 6.1-16 հատվածները` բացատրելով, որ Տերն
ուսուցանեց Իր հայրենի քաղաք Նազարեթում։ Սակայն մարդկանց
անհավատության պատճառով Նա շատ հրաշքներ չկատարեց նրանց մեջ:
Երբ Հիսուսն այնտեղ էր, Նա ուղարկեց Տասներկու Առաքյալներին
քարոզել ավետարանը զույգերով: Ավետարանը քարոզելիս, նրանք նաև
դուրս էին քշում դևերին և բժշկում է հիվանդներին: Երբ Հերովդեսը լսեց
այն բազմաթիվ հրաշքների մասին, որոնք կատարում էր Հիսուսը, նա
վախեցավ, որ Հովհաննես Մկրտիչը հարություն էր առել և կատարում էր
այս հրաշքները:

Բացատրեք, որ Մարկոսի 6.17-29 հատվածները նկարագրում են այն
պատմությունը, թե ինչ էր պատահել Հովհաննես Մկրտիչի հետ:
Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 6.17-18
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Հերովդեսն
ինչ էր արել Հովհաննես Մկրտիչին:
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• Համաձայն այս հատվածների, Հերովդեսն ինչ էր արել Հովհաննես
Մկրտիչին:

Բացատրեք, որ Հերովդեսը, ում մասին հիշատակվում է այս
հատվածներում, Հերովդես Անտիպասն էր, ով Գալիլեայի ու Պերեայի
կառավարիչն էր իր հոր` Հերովդես Մեծից հետո: Հերովդես Անտիպասը
բաժանվել էր իր կնոջից և ամուսնացել Հերովդիայի հետ, ով իր եղբոր`
Ֆիլիպի կինն էր: Այս քայլը հրեական օրենքի կոպիտ խախտում էր (տես
Ղևտացոց 18.16), իսկ Հովհաննես Մկրտիչը բարձրաձայն դատապարտել
էր այն: Հովհաննեսի ընդդիմությունը այս ամուսնությանը զայրացրեց
Հերովդիային, այսպիսով Հերովդեսը բանտարկեց Հովհաննեսին,
որպեսզի հանդարտեցնի Հերովդիային:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 6.19-20-ը:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Հերովդիան ի՞նչ էր
ցանկանում անել Հովհաննես Մկրտիչին:

• Հերովդիան ի՞նչ էր ցանկանում անել Հովհաննես Մկրտիչին:

• Հերովդիան ինչո՞ւ չէր կարող սպանել տալ նրան: (Քանի որ Հերովդեսը
վախենում էր Հովհաննեսից և ճանաչում էր նրան որպես Աստծո մարդ.
տես նաև Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մարկոս 6.21 [ Մարկոս 6.20,
ծանոթագրություն b] լրացուցիչ տեղեկության համար, թե Հերովդեսն
ինչ վերաբերմունք ուներ Հովհաննես Մկրտիչի հանդեպ:)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Մարկոս
6.21-29 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Հերովդեսը ի՞նչ արեց Հովհաննես
Մկրտիչին:

• Համաձայն հատված 26-ի, Հերովդեսն ինչպե՞ս էր վերաբերվում
Հովհաննես Մկրտիչին սպանելուն:

• Հերովդեսն ինչո՞ւ գլխատել տվեց Հովհաննեսին, եթե գիտեր, որ սխալ
է և չէր ցանկանում անել այդ: (Կարող եք առաջարկել ուսանողներին
նշել հետևյալ արտահայտությունը «բայց իր երդմունքի և կանչուած
մարդկանց համար», որը նշանակում է, որ Հերովդեսին մտահոգում էր
իր կողքին նստածների կարծիքը:)

• Հերովդեսի կատարած ընտրություններից մենք ի՞նչ կարող ենք
սովորել այն մասին, թե ի՞նչ է պատահում, երբ մենք փորձում ենք
գոհացնել ուրիշներին` փոխարենը անելով այն, ինչը ճիշտ է։
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնում են հետևյալ սկզբունքը. Ջանալով
գոհացնել ուրիշներին` փոխարենը անելով այն, ինչը ճիշտ է, կարող է
հանգեցնել սխալ ընտրությունների, վշտի ու ափսոսանքի:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտությունը,
բաժանեք նրանց չորս հոգանոց խմբերի և խնդրեք նրանց հանդես գալ
իրավիճակների մի քանի օրինակներով, որտեղ երիտասարդները պիտի
ընտրություն կատարեն երկուսի միջև. ջանալ գոհացնել ուրիշներին կամ
կատարել այն, ինչն, ըստ իրենց, ճիշտ է: Բավարար ժամանակ

ԴԱՍ  37

267



հատկացնելուց հետո յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարեք կիսվել իրենց
մտքերով։ Գրատախտակին գրեք նրանց պատասխաններից մի քանիսը։

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ այսպիսի ճնշումներին տեղի տալը
հանգեցրել է վշտի ու ափսոսանքի։

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ ինչ-որ մեկը ընտրել է անել այն, ինչը
ճիշտ է, ուրիշներին գոհացնելու փոխարեն:

• Ի՞նչը կարող է օգնել մեզ անել այն, ինչն ըստ մեզ, ճիշտ է, ուրիշներին
գոհացնելու փոխարեն:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել գալիք շաբաթվա մասին և
առանձնացնել հնարավոր իրավիճակներ, երբ նրանք կարիք կունենան
ընտրել ուրիշներին գոհացնելու և ճիշտը կատարելու միջև։ Խրախուսեք
նրանց ծրագրել, թե իրենք ինչպես կպատասխանեն, եթե ունենան այդ
փորձառությունը:

Մարկոս 6.30-44
Հիսուսը հրաշքով կերակրում է ավելի քան հինգ հազար մարդու:
Խնդրեք ուսանողներին դիտարկել հետևյալ իրավիճակը. Մի նոր
կանչված միսիոներ շատ նյարդային է միսիա մեկնելուց առաջ: Այս անձը
լավ խոսնակ չէ և հասարակական միջավայրում հարմարավետ չի զգում։

• Ի՞նչ կասեիք այդ միսիոներին։

Հրավիրեք ուսանողներին Մարկոսի 6.30-44 հատվածներն
ուսումնասիրելիս առանձնացնել մի սկզբունք, որը կօգներ այս
երիտասարդ միսիոներին և մեզ բոլորիս, երբ մենք զգում ենք, որ չենք
կարող իրականացնել այն, ինչ Տերն է մեզանից խնդրում անել:

Ամփոփեք Մարկոսի 6.30-33 հատվածները` բացատրելով, որ Տասներկու
Առաքյալները վերադարձան ավետարանը քարոզելուց և Հիսուսին
հաղորդեցին, թե ինչ էին արել և ուսուցանել։ Հիսուսն ու Տասներկու
Առաքյալները բարձրացան մի նավի վրա և ուղևորվեցին մի տեղ, որ
նրանք կարող էին մենակ լինել և հանգստանալ: Սակայն մարդիկ մի
քանի մոտակա քաղաքներից գնացին այնտեղ, որտեղ Հիսուսը պիտի ափ
իջներ և արդեն սպասում էին նրան, երբ Նա ժամանեց:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 6.34-ը և
խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե Փրկիչն ինչպես
պատասխանեց բազմությանը:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հովիւ չունեցող ոչխարների պէս»
արտահայտությունը:

Բացատրեք, որ բազմությանը ամբողջ օրը սովորեցնելուց հետո
Փրկիչը մեծ հրաշք կատարեց: Որպեսզի օգնեք ուսանողներին

հասկանալ այս հրաշքը, բաժանեք նրանց զույգերի և յուրաքանչյուր զույգի
տվեք հետևյալ թերթիկի մեկ օրինակ: Յուրաքանչյուր զույգի հրավիրեք
միասին կարդալ Մարկոսի 6.35–44 և Մատթեոսի 14.18 հատվածները, իսկ
հետո թվարկեք թերթիկների վրա տրված իրադարձությունները
ժամանակագրական կարգով:
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Սուրբ գրությունների այս պատմությունները կարդալու փոխարեն
կարող եք ցուցադրել տեսանյութ «Ինչպես Հիսուսը կերակրեց 5000

մարդու» (2:52) Աստվածաշնչյան տեսանյութեր. Հիսուս Քրիստոսի կյանքը
շարքից և խնդրեք ուսանողներին թվարկել թերթիկում տրված
իրադարձությունները ժամանակագրական կարգով` հիմնվելով իրենց
տեսած նյութի վրա: Այս ֆիլմը առկա է LDS.org կայքում:

Ինչպես Հիսուսը կերակրեց 5000 մարդու

____ Փրկիչը բազմապատկեց այն, ինչ աշակերտները բերել էին` բավարարելով նույնիսկ
սպասվածից էլ ավելին:

____ Աշակերտներն ասացին, որ իրենք ունեն հինգ հաց և երկու ձուկ:

____ Նրա աշակերտները խնդրեցին, որ Հիսուսը մարդկանց ուղարկի մոտակա գյուղերը
ուտելիք գնելու համար:

____ Փրկիչը հարցրեց, թե աշակերտները որքան մթերք կարող էին ապահովել:

____ Հիսուսն աշակերտներին հանձնարարեց մարդկանց ուտելիք տալ:

____ Ամբոխը ոչինչ չուներ ուտելու:

____ Փրկիչը խնդրեց աշակերտներին Իրեն տալ իրենց ունեցածը:

Երբ ուսանողները բավարար ժամանակ ունենան ավարտելու այս
վարժությունը, դասարանի հետ վերանայեք պատասխանները․
(Պատասխանների ճիշտ հերթականությունն է 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6:)

• Քանի՞ մարդ կերակրվեց: (Բացատրեք, որ Մարկոսի 6.44 պարզ է
դարձնում, որ «հինգ հազար մարդ»-ը նշանակում էր հինգ հազար
չափահաս տղամարդ: Այնպես որ կերակրվածների թիվը ավելի մեծ
էր, եթե հաշվի առնենք, որ ներկա էին նաև կանայք ու երեխաներ [տես
նաև Մատթեոս 14:21]:)

Նշեք, որ նախքան այս հրաշքի կատարումը, Փրկիչը նախ խնդրեց Իր
աշակերտներին Իրեն մատուցել այն ամենն, ինչ ունեին` հինգ հացն ու
երկու ձուկը

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հրաշքից այն մասին, թե
Փրկիչն ի՞նչ կարող է անել, երբ մենք առաջարկենք նրան ամենն, ինչ
ունենք: (Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք.
Երբ մենք Փրկիչին առաջարկում ենք այն ինչ ունենք, Նա կարող է
մեծացնել մեր առաջարկը, որպեսզի իրականացնի Իր նպատակներ:
Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին:)

Գրատախտակին գրելը
Գրատախտակն արդյունավետորեն օգտագործելով դասի ընթացքում, դուք կարող եք
պատրաստել ուսանողներին սովորել և պատրաստել ուսանողներին իմաստալից
մասնակցության, հատկապես նրանց, ովքեր միտում ունեն սովորելու տեսողական
եղանակով։ Գրատախտակի վրա դուք կարող գրել դասի հիմնական նպատակները կամ
սկզբունքները, տալ վարդապետության գծապատկերը, քարտեզներ գծել, պատկերել
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հերթականության գրաֆիկ, ցուցադրել կամ նկարել որոշ բաների նկարներ, որոնք գտնվում
են սուրբ գրություններում, կամ անել բազմաթիվ այլ վարժություններ, որոնք կնպաստեն
սովորելուն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, հիշեցրեք
նրանց այն նյարդային իրավիճակը, որում գտնվում էր վերոնշյալ նոր
կանչված միսիսոները:

• Չնայած այս երիտասարդ տղամարդու կամ կնոջ թուլություններին,
Փրկիչն ի՞նչ կարող է խնդրել այս միսիոներին բերել Իր մոտ: (Փրկիչը
հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ջանում են իրականացնել Նրա
նպատակներ, որպեսզի Նրան տան իրենց բոլոր ցանկությունները,
ունակությունները, տաղանդները, հմտությունները, ուժեղ կողմերը,
շնորհներն ու ջանքերը [տես Օմնի 1.26, 2 Նեփի 25.29]:)

• Ինչպիսի՞ն կլիներ արդյունքը, եթե այս միսիոները Փրկիչին տար այն
ամենը, ինչ ինքը ունի:

• Որո՞նք են այն մի քանի իրավիճակները, որոնց հետ Եկեղեցու
երիտասարդ անդամները կարող են բախվել, որտեղ այս սկզբունքը
կարող է օգտակար լինել:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել և գրել իրենց տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում, թե Տերն ինչպե՞ս է
մեծացրել նրանց ջանքերը, որպեսզի նրանց հնարավորություն տա
նրանց կատարել` ինչ Ինքն է խնդրել: Կարող եք խնդրել մի քանի
ուսանողի դասարանի հետ կիսվել իրենց գրածով, եթե հարմար
են գտնում:

Կիսվեք ձեր վկայությամբ, որ երբ մենք Փրկիչին առաջարկում ենք այն
ամենը, ինչ ունենք, Նա կարող է բազմապատկել մեր առաջարկածը,
որպեսզի իրականացնի Իր նպատակները: Խրախուսեք ուսանողներին`
կիրառել այս ճշմարտություններն իրենց կյանքում:

Մարկոս 6.45-56
Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով և բժշկում հիվանդներին

Ամփոփեք Մարկոսի 6.45-56 հատվածները, բացատրելով, որ երբ Հիսուսը
կերակրեց հինգ հազար մարդու, Նա հրահանգեց Իր աշակերտներին նավ
բարձրանալ և նավարկել դեպի Գալիլեայի ծովի մյուս ափը։ Ապա Նա
արձակեց ժողովրդին: Գիշերվա ընթացքում փոթորիկ բարձրացավ և
Փրկիչը լեռան վրա կանգնած նայում էր, մինչ Իր աշակերտները
պայքարում էին, բայց առաջ չէին ընթանում: Հետո ջրի վրա քայլելով
մոտեցավ նրանց, փոթորիկը դադարեց, և նրանք բարեհաջող տեղ հասան
Գալիլեայի ծովի մյուս ափը:

• Այս օրինակում Տիրոջ ուժն ինչպե՞ս հնարավորություն տվեց
աշակերտներին անել այն, ինչն Ինքը հրահանգել էր նրանց կատարել:
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Եզրափակեք այս դասը` հրավիրելով մի քանի ուսանողների, ովքեր
պատրաստ են կիսվել իրենց զգացմունքներով կամ դասի ընթացքում
սովորած ճշմարտությունների մասին իրենց վկայություններով:
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ԴԱՍ 38

Մարկոս 7–8
Նախաբան
Հիսուսը հանդիմանեց փարիսեցիներին նրանց կեղծ
ավանդույթների համար: Ապա Նա կարեկցաբար բուժեց
մի երեխայի` դևին դուրս հանելով նրա միջից, ինչպես
նաև մի խուլ մարդու, ով լեզվական արատ ուներ:

Գալիլեայի ծովի մոտ Նա կերակրեց չորս հազար մարդու
և ուղևորվեց դեպի Բեթսայիդա, որտեղ Նա փուլերով
բժշկեց մի կույր մարդու:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 7
Հիսուսը դատապարտում է փարիսեցիներին, բուժում է մի երեխայի` նրա միջից
դևերին դուրս քշելով և բժշկում խուլ մի մարդու

Նախքան դասի սկսվելը երեք ուսանողի տվեք հետևյալ հրահանգները.
Ուսանող 1. «Հրահանգի դեպքում քայլեք դասարանով առանց վերարկուի
և ձևացրեք, թե դողում եք»: Ուսանող 2. «Հրահանգի դեպքում քայլեք
սենյակով և հարցրեք, թե արդյոք որևէ մեկը տեսել է ձեր ընտանիքի
կորած կենդանուն»: Ուսանող 3. «Հրահանգի դեպքում բացեք ձեր
ուսապարկն այնպես, որ քայլելիս իրերը դուրս թափվեն»: (Կարող եք
հարմարեցնել այս վարժությունը` օգտագործելով ուրիշ իրավիճակներ,
որոնք պատկերում են կարիքավոր ուսանողների, բայց ուշադիր եղեք, որ
չափազանց շատ ժամանակ չօգտագործեք:)

Երբ դասը սկսվի, ուսանողներին խնդրեք հերթով կատարել այս
հրահանգները: Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե այս
երեք իրավիճակներն ինչ ընդհանուր բան ունեն։

• Ի՞նչ ընդհանուր բան կա այս երեք իրավիճակներում: (Այս
իրավիճակներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է կարիքի մեջ
գտնվող որևէ մեկին:)

• Որքա՞ն հաճախ ենք մենք հնարավորություն ունենում օգնել կարիքի
մեջ գտնվողներին: Վերջերս ի՞նչ հնարավորություններ եք ունեցել:

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Մարկոսի 7-8 գլուխները, խրախուսեք
նրանց գտնել, թե Փրկիչն ի՞նչ է ուսուցանում մեզ անել, երբ մենք նկատում
ենք, որ ինչ-որ մեկը կարիքի մեջ է:

Ամփոփեք Մարկոսի 7․1-30 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
հանդիմանեց փարիսեցիներին սխալ ավանդույթներին հետևելու համար։
Նա նաև բժշկեց մի հույն կնոջ դստերը, ով դիվահար էր: Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ այդ ժամանակ Փրկիչի առաքելությունը Իսրայելի
տանը ծառայելն էր, այլ ոչ հեթանոսներին, սակայն Նա կարեկցանքով
օգնեց այս հեթանոս կնոջը, ով խնդրանքներով ձանձրացրեց Նրան:

Հրավիրեք ուսանողներին Աստվածաշնչի քարտեզների վրա գտնել
Տիվրոս և Սիդոն քաղաքները և Գալիլեայի ծովը, հմր. 11, «Սուրբ Երկիրը
Նոր Կտակարանի ժամանակներում»: Բացատրեք, որ երբ Փրկիչը
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հեռացավ Տիվրոսից ու Սիդոնից, Նա ուղևորվեց դեպի Գալիլեայի ծովի
արևելյան ափին գտնվող Դեկապոլիս երկրամասը:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հրավիրեք նրանց բարձրաձայն
կարդալ Մարկոսի 7.31-37 հատվածները` փնտրելով, թե Դեկապոլիսում
Փրկիչն ինչպիսի կարեկցանք ցուցաբերեց մի մարդու հանդեպ:
Բավարար ժամանակից հետո ուսանողներին խնդրեք քննարկել հետևյալ
հարցերը իրենց զուգընկերների հետ։

• Այս մարդն ինչպիսի՞ պայմաններ էր փնտրում, որպեսզի բուժվեր:

• Փրկիչն ի՞նչ արեց, նախքան կբուժեր այս մարդուն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Փրկիչի գործողությունները,
հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ հայտարարությունը.

«Տերը առնչվում է մի հավատացող հոգու հետ, ով չի կարող լսել նրա
խոսքերը կամ սահուն պատասխան տալ դրանց: Եվ այսպիսով, ինչն է
ավելի բնական, քան օգտվել հասարակ նշաններից, որոնք ծանոթ ու
հասկանալի են խուլ և լեզվական արատ ունեցող մարդուն, ցույց տալու, թե
Տերն ի՞նչ կարող էր անել և կաներ… » (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:373):

• Փրկիչի գործողություններն այս իրավիճակում ի՞նչ կարող են
սովորեցնել մեզ Նրա բնավորության մասին։

Բացատրեք, որ չնայած Փրկիչը նախազգուշացրեց նրանց, ում բուժել էր,
չտարածել Իր հրաշքները, Դեկապոլիս երկրամասում մարդիկ,
այնուամենայնիվ, լսեցին այն հրաշալի բաների մասին, որոնք Փրկիչը
կատարել էր, և մեծ ամբոխներ էին հավաքվում Նրա մոտ (տես Մարկոսի
7.36–37):

Մարկոս 8.1-21
Հիսուսը կերակրում է ավելի քան չորս հազար մարդու

Հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել հետևյալ հարցին իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման
օրագրերում:

• Ե՞րբ է որևէ մեկը նկատել, որ դուք օգնության կարիք ունեք և արել է
ինչ-որ բան ձեզ օգնելու:

Բացատրեք, որ դասի վերջում ցանկացողները հնարավորություն
կունենան կիսվել իրենց փորձառություններով:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալՄարկոսի 8.1-3
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանին հետևել` փնտրելով այն
խնդիրը, որը ծագեց, քանի որ ժողովուրդը հետևեց Հիսուսին։

• Ի՞նչ խնդիր ծագեց ժողովրդի համար: Ո՞վ հասկացավ
ժողովրդի կարիքը:
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• Փրկիչն ինչի՞ համար էր անհանգստանում, որ կպատահի մարդկանց,
եթե փորձեին վերադառնալ իրենց տները` առանց նախօրոք հաց
ուտելու:

• Համաձայն 2-րդ հատվածի, Փրկիչն ինչպիսի՞ վերաբերմունք ուներ
ժողովրդի հանդեպ: (Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել
«Խեղճս է գալիս այս ժողովրդի վերայ» արտահայտությունը, որը ցույց
է տալիս, որ Փրկիչը կարեկցում էր ժողովրդին և մտահոգված էր
նրանց համար:)

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 8․4-9 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել,
թե ինչ տեղի ունեցավ Փրկիչի կարեկցանքի արդյունքում:

• Փրկիչն ի՞նչ արեց ժողովրդի համար:

• Քանի՞ մարդ կերակրվեց:

• Ի՞նչ եք սովորում այս պատմության մեջ տրված Փրկիչի օրինակից:
(Օգնեք ուսանողներին առանձնացնել հետևյալ սկզբունքը. Մենք
կարող ենք հետևել Փրկիչի օրինակին` հասկանալով ուրիշների
կարիքները և հետո օգնել նրանց` հոգալով այդ կարիքները: Այդ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, բացատրեք,
որ քույր Լինդա Կ. Բըրթընը` Սփոփող Միության գերագույն նախագահը,
ուսուցանել է․ որպեսզի հետևենք Փրկիչի օրինակին Աստծո զավակներին
ծառայելիս, մենք պիտի «նախ նկատենք, ապա ծառայենք» («Նախ
նկատեք, ապա ծառայեք» Ensign կամ Լիահոնա, Նոյեմբեր 2012, 78):
Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը այդ
սկզբունքի տակ։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք սովորել ավելի ուշադիր լինել ուրիշների
կարիքների հանդեպ: (Նշեք, որ որոշ կարիքներ կարող են
անմիջապես նկատելի չլինել: Սակայն, մենք կարող ենք աղոթել և
օգնություն խնդրել, որպեսզի կարողանանք նկատել ուրիշների
կարիքները և կենտրոնացնել մեր մտքերը ավելի շատ ուրիշների, քան
մեզ վրա:

• Ի՞նչը կարող է լավացնել ուրիշների կարիքները նկատելու և դրանց
մասին հոգալու մեր կարողությունը:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց գրի առած
փորձառություններով այն ժամանակի մասին, երբ ինչ-որ մեկը նկատել է
իրենց կարիքը և օգնության է եկել:

Կիսվել մտքերով, զգացմունքներով և փորձառություններով

Մտքերով կիսվելը և նմանատիպ փորձառությունները կարող են օգնել ուսանողներին
հստակ հասկանալ վարդապետություններն ու սկզբունքները։ Երբ ուսանողները կիսվում են
իրենց փորձառությամբ, Սուրբ Հոգին առաջնորդում է նրանց ավելի խորը հասկանալ ու
վկայել այն նույն մտքերը, որոնք նրանք արտահայտում են։ Սուրբ Հոգու զորությամբ,
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մտքերը, զգացմունքները և փորձառությունները, որոնցով ուսանողները կիսվում են, կարող
են նաև կարևոր ներգործություն ունենալ նրանց հասակակիցների սրտերի ու մտքերի վրա:

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս Ս.
Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Քանի՞ անգամ է ձեր սիրտը դողացել հուզմունքից, երբ ականատես եք եղել
ուրիշի կարիքին: Որքա՞ն հաճախ եք դուք մտադրվել լինել այն մեկը, ով
օգնության կհասնի: Եվ սակայն, որքան հաճախ են առօրյա հոգսերը
խանգարել, և դուք թողել եք, որ ուրիշներն օգնեն, համարելով, որ «Օ,
անշուշտ ինչ-որ մեկը հոգ կտանի այդ կարիքի մասին»:

Մենք այնքան շատ ենք կլանվում մեր կյանքի հոգսերով: Սակայն, եթե մենք
ետ նայենք ու մի արագ հայացք գցենք այն ամենին, ինչ անում ենք, մենք կպարզենք, որ
ընկղմվել ենք «անկարևոր ու մակերեսային խնդիրների մեջ»: Այլ կերպ ասած, շատ
հաճախ մենք ծախսում ենք մեր ժամանակը` հոգ տանելով այնպիսի բաների մասին,
որոնք, ընդհանուր առմամբ, այնքան էլ կարևոր չեն, արդյունքում անտեսելով ավելի
կարևորները» («Ի՞նչ եմ ես արել այսօր ինչ-որ մեկի համար» Ensign կամ Լիահոնա,
նոյեմբեր 2009, 85):

Խնդրեք ուսանողներին մտքում պատկերացնել իրենց համար մի
սովորական օրվա դեպքերը: Հրավիրեք նրանց մտածել այն մարդկանց
մասին, ում նրանք հանդիպում են, ինչպես օրինակ` ծնողները,
եղբայրները, քույրերը կամ հասակակիցները, ովքեր հավանաբար ունեն
նրանց օգնության կարիքը: Խրախուսեք ուսանողներին պարտավորվել
հետևել Փրկիչի օրինակին, օգնություն առաջարկելով ինչ-որ մեկին, եթե
զգում են, որ նա կարիքի մեջ է:

Ամփոփեք Մարկոսի 8.10-21 հատվածները` բացատրելով, որ հրաշքով
4000 մարդու կերակրելուց հետո Հիսուսը և Իր աշակերտները
նավարկեցին Դաղմանութա անունով մի վայր: Այնտեղ փարիսեցիները
նրան խնդրեցին, որ նշան ցույց տա: Հիսուսը մերժեց և ուսուցանեց Իր
աշակերտներին զգուշանալ փարիսեցիների վարդապետությունից, որը
հանգեցնում է հոգևոր կուրության:

Մարկոս 8.22-26
Հիսուսը աստիճանաբար բուժում է կույր մարդուն

Բացատրեք, որ Հիսուսը և Իր աշակերտները հեռացան Դեկապոլիսից և
եկան Բեթսայիդա անվամբ մի վայր: Երբ նրանք տեղ հասան, մի կույր
մարդու բերեցին Փրկիչի մոտ բուժելու:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 8.22-26 հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել՝
փնտրելով, թե Տերն ինչպես բուժեց կույր մարդուն։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ Փրկիչն առաջին անգամ Իր ձեռքերը դրեց
կույր մարդու վրա: (Դուք կարող եք բացատրել. «Մարդիկը տեսնում եմ

ԴԱՍ  38

275



որ իբր ծառերի պէս` ման են գալիս» արտահայտությունը [հատված 24]
ցույց է տալիս, որ կույր տղամարդը տեսնում էր, բայց ոչ պարզ:

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Փրկիչը երկրորդ անգամ դրեց Իր ձեռքերը կույր
մարդու վրա:

Ուսանողներին բաժանեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց
Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերի օրինակները և հանձնարարեք
որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այն: Խրախուսեք ուսանողներին
հետևել` փնտրելով, թե ինչո՞ւ էր Հիսուսը բուժում տղամարդուն
աստիճանաբար կամ քայլ առ քայլ:

«Այս հրաշքը յուրահատուկ է: Սա միակ գրանցված դեպքն է, երբ Հիսուսը
մարդուն բուժում է աստիճանաբար: Հնարավոր է, որ Տերը գնում էր այս
ճանապարհով, որպեսզի ամրացներ կույր մարդու թույլ, բայց աճող
հավատը: Երևում է, որ Հիսուսի հետ ունեցած ֆիզիկական շփման
հաջորդական դեպքերը ավելացող հույսի, հավաստիացման և հավատի
ազդեցություն էին ունեցել կույր մարդու վրա: Հիսուսն անձամբ (1) ձեռքից

բռնած առաջնորդեց կույր մարդուն քաղաքից դուրս, (2) կիրառեց իր սեփական թուքը կույր
մարդու աչքերի համար, (3) կատարեց ձեռնադրման արարողությունը, և (4) իր ձեռքերը
երկրորդ անգամ դրեց մարդու աչքերի վրա:

Անշուշտ այն եղանակը, որով կատարվեց այս բուժումը, ուսուցանում է, որ մարդիկ պիտի
փնտրեն Տիրոջ բժշկող շնորհը` իրենց ողջ ուժով ու հավատով, չնայած այդպիսին
բավարար է միայն մասնակի բուժման համար, որի բաղադրատոմսին հետևելով, նրանք
կարող են ձեռք բերել լրացուցիչ հավաստիացում և հավատ` փրկվելու և ապաքինվելու
համար` բոլոր առումներով: Մարդիկ հաճախ աստիճանաբար ապաքինվում են նաև իրենց
հոգևոր տկարություններից, քայլ առ քայլ, երբ նրանք ներդաշնակություն են ձեռք բերում
իրենց կյանքում` Աստվածության նպատակների ու ծրագրերի համաձայն» (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:379–80):

• Աստիճանաբար առողջացումը ինչպե՞ս կարող է ուժեղացնել հավատը
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ որոշ օրհնություններ, ինչպես օրինակ`
ավետարանի մասին վկայություն ձեռք բերելը կամ ֆիզիկական ու
հոգևոր ապաքինումը հաճախ գալիս են աստիճանաբար, քայլ առ քայլ,
այլ ոչ անմիջապես կամ միանգամից:

Մարկոս 8.27-38
Պետրոսը վկայում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 8.27
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով այն հարցը, որը
Փրկիչն ուղղեց Իր աշակերտներին։ Հրավիրեք ուսանողներին
ներկայացնել իրենց գտածը։ Դասարանին խնդրեք վերհիշել, թե Պետրոսն
ինչպես պատասխանեց այս հարցին, ինչպես գրված է Մատթեոս 16.16
հատվածում (այս հատվածը սուրբ գրությունների սերտման հատված է):
Եթե նրանք չեն կարողանում հիշել, հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 8.29 հատվածը (այս հատվածն ընդգրկում
է Պետրոսի պատասխանը):

ԴԱՍ  38
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Ամփոփեք Մարկոսի 8․30-38 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
հանձնարարեց Իր աշակերտներին դեռևս հասարակությանը հայտնի
չդարձնել Իր ինքնությունը` որպես Քրիստոս կամ Մեսիա։ Նա նաև սկսեց
ուսուցանել նրանց Իր վերահաս տառապանքի ու մահվան մասին:

Եզրափակեք դասը` հրավիրելով ուսանողներին վկայել այն
ճշմարտությունների մասին, որոնք նրանք սովորեցին այս դասի
ընթացքում ուսումնասիրած սուրբ գրություններից։
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ԴԱՍ 39

Մարկոս 9.1-29
Նախաբան
Հիսուսի պայծառակերպությունը տեղի ունեցավ
Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովհաննեսի ներկայությամբ: Հետո
Նա ուսուցանեց նրանց Հովհաննես Մկրտիչի դերի մասին`
որպես մի Եղիա, ով պիտի ճանապարհ պատրաստեր
Մեսիայի համար: Երբ Հիսուսը վերադարձավ Իր մյուս

աշակերտների մոտ, մի մարդ խնդրեց Նրան իր որդու
միջից դուրս քշել չար ոգուն: Հիսուսը դուրս հանեց դևին և
Իր աշակերտներին ուսուցանեց աղոթքի ու
ծոմապահության անհրաժեշտության մասին:

Ուսուցման առաջարկներ

Խուսափեք դասաժամանակը վատնելուց

Երբ դասը ժամանակին սկսվի, և երբ ուսանողները գիտակցեն, որ ժամանակը չի կարելի
վատնել, նրանք կունենան նպատակի զգացում: Դասի ներգործուն և արդյունավետ սկիզբը
կարող է օգնել ուսանողներին ավելի արդյունավետ դարձնել սուրբ գրությունների
ուսումնասիրությունը:

Մարկոս 9.1-13
Հիսուսի այլակերպությունը տեղի է ունենում Պետրոսի, Հակոբոսի և
Հովհաննեսի ներկայությամբ, իսկ հետո ուսուցանում է Եղիայի մասին:
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կանգնել դասարանի առաջ և համառոտ
ցուցադրել մի վարժություն, որը բարձրացնում է ֆիզիկական ուժը:

• Ինչո՞ւ կարիք կա, որ բարձրացնենք մեր ֆիզիկական ուժը:

• Ինչպե՞ս կարող է ֆիզիկական ուժը նմանեցվել հոգևոր ուժի կամ
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի հետ:

• Որո՞նք են այն մի քանի իրավիճակները, որոնց դեպքում մեր հավատը
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ կարող է փորձվել և զորանալու հատուկ
կարիք ունենալ: (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին։)

Մարկոսի 9.1-29 հատվածներն ուսումնասիրելիս, հրավիրեք
ուսանողներին գտնել ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել նրանց
ուժեղացնել իրենց հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

Ամփոփեք Մարկոսի 9․1-13` բացատրելով, որ այնտեղ նկարագրված է
Այլակերպության սարի վրա տեղի ունեցած Հիսուսի
պայծառակերպության պատմությունը Պետրոսի, Հակոբոսի և
Հովհաննեսի ներկայությամբ: Այս հատվածը նաև պատմում է, որ Հիսուսն
այս Առաքյալներին ուսուցանեց, որ Հովհաննես Մկրտիչը իրականացրել
էր այն դերը, որի մասին մարգարեացել էր Եղիան կամ մեկը, ով
պատրաստում է ճանապարհը Փրկիչի գալուստի համար (տես Ջոզեֆ
Սմիթ Թարգմանություն, Մարկոսի 9.10 [Մարկոսի 9:12,
ծանոթագրություն ա]):
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Մարկոս 9.14–29
Հիսուսը մարդու որդուց դուրս է քշում չար ոգուն

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 9.14-15:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` գտնելով այն տեսարանը, որին
Փրկիչը հանդիպեց, երբ Նա իջավ սարից Իր մյուս աշակերտների մոտ։
Խնդրեք ուսանողներին հաղորդել իրենց գտածի մասին:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի ընթերցել Փրկիչի բառերը, իսկ մեկ այլ
ուսանողի կարդալ հոր բառերը Մարկոսի 9.16.24 հատվածներում տրված
պատմությունից (դուք կարող եք հանձնարարել այս հատվածները
նախքան դասը և հրավիրել այս ուսանողներին գտնել համապատասխան
տողերը): Կարող եք կատարել պատմողի դերը կամ հրավիրել մի
երրորդ ուսանողի կատարել այն: Հրավիրեք հանձնարարված
ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ իրենց դերերը Մարկոսի 9.16-18
հատվածներից։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան`
ուշադրություն դարձնելով, թե հայրը ի՞նչ էր խնդրում Փրկիչի
աշակերտներից։

• Այս հայրը ի՞նչ էր փնտրում իր որդու համար: (Կարող եք բացատրել,
որ որդին դիվահար էր, որի պատճառով չուներ խոսելու և լսելու
կարողություն [տես Մարկոս 9.17, 25] և տառապում էր այլ
հիվանդություններից: Երբ չար ոգին բռնում էր որդուն, որդին ցնցվում
էր, փրփուր էր հայտնվում բերանում, կռճտացնում էր ատամները և
քարանում:)

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ այս որդու հայրն են և խորհել,
թե իրենց հավատը Փրկիչի և Նրա աշակերտնների զորության հանդեպ
որքանով կտուժեր, եթե աշակերտները չկարողանային բուժել
իրենց որդուն:

Հրավիրեք հանձնարարված ուսանողներին շարունակել բարձրաձայն
կարդալ իրենց դերերը Մարկոսի 9.19-22 հատվածներից։ Դասարանին
խնդրեք հետևել՝ պատկերացնելով, թե ինչ էր զգում հայրը, երբ խոսում էր
Փրկիչի հետ։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ էր զգում հայրը, երբ խոսում էր Փրկիչի հետ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը:
Խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե Երեց Հոլլանդն ի՞նչ է
ավելացնում հոր զգացմունքների ու խնդրանքների մասին մեր
հասկացողությանը։

«Առանց որևէ այլ հույսի, հայրը հաստատում է, թե ինչպիսի հավատ ունի և
խնդրում է աշխարհի Փրկիչից. «Եթե մի բան կարող ես օգնիր մեզ`գթալով
մեզվերայ» [Մարկոսի 9.22, շեղագիրն ավելացված է]: Ես հազիվ եմ
կարողանում կարդալ այդ բառերն առանց արտասվելու: Հոգնակի թվով մեզ
դերանունը ակնհայտորեն օգտագործված է միտումնավոր: Այս մարդն
իրականում ասում է. «Մեր ողջ ընտանիքն է խնդրում»: Մեր պայքարը երբեք

չի դադարում: Մենք ուժասպառ ենք: Մեր որդին ընկնում է ջրի մեջ: Նա ընկնում է կրակի
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մեջ: Նա մշտապես վտանգի մեջ է, իսկ մենք` մշտական վախի: Մենք չգիտենք` էլ ում
դիմենք: Դուք կարո՞ղ եք օգնել մեզ: Մենք երախտապարտ կլինենք ցանկացած օգնության

համար`մասնակի օրհնություն, հույսի շող, մի փոքր թեթևացում այն բեռի, որը կրում է այս

տղայի մայրը ամեն օր իր կյանքում» («Տեր ես հավատում եմ», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս

2013, 93):

Հրավիրեք ուսանողին, ում հանձնարարված է Փրկիչի դերը, բարձրաձայն
կարդալ Մարկոսի 9.23 հատվածը: Դասարանին հանձնարարեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց այս հորը։

• Ո՞ւմ պիտի հավատար այս հայրը:

• Փրկիչն ի՞նչ սկզբունք ուսուցանեց այս հորը։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, բայց համոզվեք, որ նրանք
առանձնացնում են հետևյալ ճշմարտությունը. Եթե մենք հավատում
ենք Քրիստոսին, բոլոր բաները հնարավոր կլինեն մեզ համար:
Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել հատված 23-ի այն բառերը,
որոնք ուսուցանում են այս սկզբունքը:)

Նշեք, որ «ամեն բան» բառերը վերաբերում են արդար օրհնություններին`
համաձայն Աստծո կամքի, նպատակների և ժամանակի:

• Այդ սկզբունքին հավատալն ինչպե՞ս կարող է օգնել մեկին, ով
բախվում է այնպիսի դժվարությունների, որոնք անհաղթահարելի
են թվում։

Հրավիրեք այն ուսանողին, ում հանձնարարված էր հոր դերը,
բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 9.24 հատվածը: Դասարանին
հանձնարարեք հետևել` փնտրելով մարդու պատասխանը Փրկիչի
ուսուցանած սկզբունքին։

• Ինչպե՞ս կնկարագրեիք այս հոր հավատը, որը նա ուներ այդ պահին:

Խնդրեք ուսանողներին նշել հոր պատասխանի երկու մասերը:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Ջեֆրի Ռ.
Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը: Դասարանին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե հոր հայտարարությունը ի՞նչ է պարզաբանում այն մասին, թե
մենք ինչ կարող ենք անել «անհաւատութեան» կամ վախի
ժամանակներում։

«Հավատքի մարտահրավերին բախվելիս հայրը նախ հաստատում է իր ուժը
և միայն դրանից հետո ընդունում իր սահմանափակումը: Նրա սկզբնական
հայտարարությունը հաստատական է և առանց երկմտանքի: «Հաւատո՛ւմ
եմ, Տէր»: Բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ավելացնել իրենց հավատքը, ես
կասեի. «Հիշեք այս մարդուն»: «Վախի, կասկածի կամ դժբախտության
պահերին պահեք այն հիմքը, որը դուք արդեն նվաճել եք, եթե նույնիսկ այդ

հիմքը սահմանափակ է: Աճի ընթացքում, որը մենք պետք է կրենք մահկանացու կյանքում,
այդ տղայի տկարության կամ այդ ծնողի հուսահատության հոգևոր համարժեքը
պատահելու է մեզ բոլորիս հետ: Երբ այդ պահերը գան ու խնդիրներ ջրի երես ելնեն, որոնց
լուծումն անմիջապես չի ստացվում, ամուր կառչեք արդեն ունեցած գիտելիքից և ամուր
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կանգնեք, մինչև որ լրացուցիչ գիտելիքները կգան» («Հաւատում եմ, Տէր», Ensign կամ
Լիահոնա, մայիս 2013, 93-94)։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հորից այն մասին, թե ին՞չ կարող ենք
անել անհավատության ժամանակներում: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ
նախադասությունը. Եթե մենք ամուր կառչենք այն ամենից, ինչին հավատում
ենք …)

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել անհավատության վերաբերյալ այս հոր
պատասխանի երկրորդ մասից, երբ առնչվում ենք դրա հետ
հատված 24-ում։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո ավելացրեք
հետևյալ արտահայտությունը գրատախտակին գրված
նախադասությանը. և փնտրեք Տիրոջ օգնությունը, …)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 9.25-27
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով, թե
Փրկիչն ինչ արեց ի պատասխան հոր խնդրանքների։

• Փրկիչն ի՞նչ արեց ի պատասխան այս հոր խնդրանքների:

• Հիմնվելով այս պատմությունից ձեր սովորածի վրա, ինչպե՞ս
կավարտեիք գրատախտակին գրված նախադասությունը:
(Ուսանողների պատասխանից հետո ավարտեք գրատախտակին
գրված նախադասությունը, որպեսզի այն հաղորդի հետևյալ
սկզբունքը. Եթե մենք ամուր կառչենք այն ամենին, ինչին հավատում
ենք և փնտրենք Տիրոջ օգնությունը, Նա կօգնի մեզ ամրացնել մեր
հավատքը:)

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակին թվարկված
իրավիճակների վրա, որոնք դուք քննարկեցիք դասի սկզբում:

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգտագործվել այսպիսի
իրավիճակներում:

• Անհավատության պահին ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը ստացել Տիրոջ
օգնությունը, ամուր կառչելով հավատից և փնտրելով Նրա օգնությունը:
(Ձեր ցանկությամբ կարող եք կիսվել նաև փորձառությամբ։)

Խրախուսեք ուսանողներին կիրառել այս սկզբունքը անհավատության
ժամանակներում:

Ուսանողներին հիշեցրեք, որ հայրը սկզբում իր որդուն բերել էր Հիսուսի
որոշ աշակերտների մոտ բուժվելու: Խնդրեք ուսանողներին
պատկերացնել, որ իրենք այդ աշակերտներն են։

• Դուք ի՞նչ կմտածեիք և կզգայիք, երբ ձեզ չհաջողվեր չար ոգին դուրս
քշել տղայի միջից:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 9.28 հատվածը
և խնդրեք դասարանին գտնել այն հարցը, որը աշակերտները տվեցին
Քրիստոսին:
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• Ի՞նչ հարց տվեցին աշակերտները Հիսուսին:

Ուսանողներին հանձնարարեք վերանայել Մարկոսի 9.19 հատվածը`
ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչպե՞ս նկարագրեց մարդկանց`
ներառյալ Իր աշակերտներին, ովքեր ներկա էին: (Նրանք «անհավատ»
էին:) Բացատրեք, որ անհավատ բառն այստեղ վերաբերում է Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատի պակասին: Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ հավատն անհրաժեշտ է, որ քահանայական օրհնությունները
արդյունավետ լինեն:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 9.29
հատվածը: Դասարանին հանձնարարեք հետևել`առանձնացնելով
պատասխանը, որը Փրկիչը տվեց Իր աշակերտներին։

• Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց Իր աշակերտներին։

• Աղոթքն ու ծոմը ինչպե՞ս կարող են ներգործել մարդու հավատի վրա:
(Ուսանողների պատասխանից հետո օգնեք նրանց հասկանալ
հետևյալ ճշմարտությունը. Մեր հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
կարող է աճել աղոթքի ու ծոմապահության միջոցով:)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ հետևյալ նախադասությունը
«Հավատքին հավատարիմ» գրքույկից. Դասարանին խնդրեք առանձնացնել
տարբեր իրավիճակներ, որոնցում այս ճշմարտությունը կարելի է
կիրառել․

«Այս պատմությունը [թե ինչպես Հիսուսը հանեց դևին մի մարդու տղայի միջից] ուսուցանում
է, որ աղոթքն ու ծոմը կարող են հավելյալ ուժ տալ նրանց, ովքեր տալիս ու ստանում են
քահանայական oրհնություններ: Այս պատմությունը կարելի է վերագրել նաև
ավետարանով ապրելու ձեր անձնական ջանքերին: Եթե դուք թուլություն կամ մեղք ունեք,
որոնք հաղթահարելու համար պայքարում եք, դուք կարիք կունենաք ծոմ պահել և աղոթել,
որպեսզի ստանաք ձեր ցանկացած օգնությունն ու ներումը: Այն դևի նման, որ Քրիստոսը
դուրս քշեց, ձեր դժվարությունը կարող է դառնալ այնպիսին, որ դուրս կգա միայն աղոթքով
ու ծոմով» (Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանական վկայակոչում [2004], 67):

• Համաձայն այս հայտարարության, որո՞նք են այն մի քանի
իրավիճակները, որոնց դեպքում այս ճշմարտությունը կարելի է
կիրառել:

• Ե՞րբ են աղոթքն ու ծոմը օգնել ձեզ մեծացնել հավատը Քրիստոսի
հանդեպ և հնարավորություն տվել ձեզ ստանալ արդար
օրհնությունները, որոնք դուք փնտրում էիք:

Ուսանողներին խնդրեք անդրադառնալ այն օրհնություններին, որոնք
նրանք փնտրում են իրենց և ուրիշների համար, որոնք կարող են ձեռք
բերվել` մեծացնելով հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ աղոթքի և
ծոմապահության միջոցով: Հրավիրեք նրանց գրի առնել մի նպատակ`
աղոթել և ծոմ պահել այդ օրհնությունների համար հաջորդ ծոմի
կիրակի օրը:

ԴԱՍ  39
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Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Աչքի անցկացրեք որոշ սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ,
որոնք, հնարավոր է, դեռ ծանոթ չեն ուսանողներին: Խնդրեք նրանց
կարդալ ու նշել դրանք: Կարող եք յուրաքանչյուր ուսանողի կամ զույգերի
հանձնարարել սուրբ գրությունների սերտման մի հատված և խնդրել
նրանց թղթերի վրա նկարել նկարներ, որոնք պատկերում են այդ
հատվածներում ուսուցանած ճշմարտությունները: Հրավիրեք նրանց
դասարանին բացատրել իրենց նկարները: Կարող եք նկարները
ցուցադրել հետագա մեջբերումների դեպքում:

(Նշում. Կարող եք այս վարժությունն անցկացնել դասի սկզբում կամ
վերջում, եթե ժամանակ մնա:)

ԴԱՍ  39

283



ԴԱՍ 40

Մարկոս 9.30-50
Նախաբան
Հիսուսը պատմեց Իր աշակերտներին Իր մոտալոտ
մահվան ու Հարության մասին և ուսուցանեց նրանց, թե
ով է լինելու առաջինը Աստծո արքայությունում: Նա
նախազգուշացրեց ուրիշներին դեպի մեղքը տանելու

հետևանքների մասին և հրահանգեց Իր աշակերտներին
հեռու մնալ այն ազդեցություններից, որոնք նրանց
կտանեն դեպի մեղքը:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 9.30-37
Հիսուսը կանխագուշակում է Իր մահը և Հարությունը և ուսուցանում է այն
մասին, թե ով պիտի լինի առաջինը Աստծո արքայությունում

Դասարան բերեք յուրահատուկ հոտ ունեցող մի առարկա, որը
ուսանողները կճանաչեն (ինչպես օրինակ` նոր կտրած նարինջ, սոխ կամ
թարմ հաց): Նախքան դասի սկսելը առարկան դրեք դասասենյակում`
ուսանողների աչքից հեռու:

Սկսեք դասը, ուսանողներին հարցնելով, արդյոք նրանք զգացին նոր
բուրմունքը, երբ դասասենյակ մտան:

• Եթե դուք ճանաչեիք այս բուրմունքը, ի՞նչ կմտածեիք կամ կանեիք դրա
ազդեցության տակ, եթե անելու լինեիք որևէ բան:

Նշեք, որ ինչպես բուրմունքը կարող է ազդել մեզ վրա, այնպես էլ մենք
կարող ենք ներգործել ուրիշների մտքերի և վարքագծի վրա: Հրավիրեք
ուսանողներին Մարկոս 9.30-50 հատվածներում փնտրել
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել նրանց վերանայել իրենց
ազդեցությունը ուրիշների` Փրկիչին հետևելու ջանքերի վրա, ինչպես նաև
ուրիշների ներգործությունն իրենց վրա:

Բացատրեք, որ երբ երիտասարդ տղամարդու միջից հանեց չար ոգին
(տես Մարկոսի 9.17–29), Փրկիչն Իր աշակերտների հետ անցավ
Գալիլեայի միջով: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 9.31-32 հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`
առանձնացնելով այն իրադարձությունները, որոնց մասին Փրկիչը
մարգարեացավ:

• Ո՞ր իրադարձությունների մասին մարգարեացավ Փրկիչը:

Ամփոփեք Մարկոսի 9.33-37 հատվածները` բացատրելով, որ երբ Հիսուսը
եկավ Կափառնա, Իր աշակերտներին ուսուցանեց, թե ով է լինելու
առաջինը Աստծո արքայությունում։ Նա նաև հրահանգեց նրանց Եկեղեցի
ընդունել մարդկանց, ովքեր խոնարհվում են` ինչպես երեխաները և
ընդունում Իրեն (տես Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն 9.34–35 [Մարկոս 9.37,
ծանոթագրություն ա]): (Նշում. Այս ուսմունքներն ավելի մանրամասն
կքննարկվեն Ղուկասի 10-րդ գլխին նվիրված դասում:)
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Մարկոս 9.38-50
Հիսուսը նախազգուշացնում է այն ազդեցությունից, որն ուրիշներին տանում է
դեպի մեղքը, նաև զգուշացնում է չխուսափել ազատվել չար
ազդեցություններից:
Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Մարկոս 9.38 հատվածը: Խնդրեք
դասարանի անդամներին հետևել` առանձնացնելով այն իրավիճակը, որի
մասին Հովհաննես Առաքյալը պատմեց Փրկիչին:

• Հովհաննեսը ի՞նչ պատմեց Փրկիչին:

Բացատրեք, որ Առաքյալները արգելել էին այս մարդուն դևեր հանել,
որովհետև նա չէր ընկերակցում Տասներկու Առաքյալներին
ճամփորդության ժամանակ: Սակայն Փրկիչը հանձնարարեց նրանց
չարգելել մարդուն (նշելով, որ նա արդար մարդ էր, ով իշխանություն
ուներ) և ուսուցանեց, որ մարդիկ, ովքեր օգնում են Իր
ներկայացուցիչներին, կստանան իրենց հատուցումը (տես Մարկոս
9.39–41):

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 9.42
հատվածը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել, փնտրելով Տիրոջ
նախազգուշացումը: Բացատրեք, որ այս համատեքստում իշխել բառը
նշանակում է ազդել, որ ուրիշները սխալվեն, սայթաքեն, նաև նշանակում է
ազդեցությամբ ինչ-որ մեկին ուղղորդել դեպի մեղքը կամ հավատից
հրաժարվել:

• Փրկիչը ո՞ր խմբի մարդկանց մասին էր նախազգուշացնում, ովքեր
դրդում էին մեղք գործել: (Բացատրեք, որ «այս փոքրներից մէկին, որ
[Հիսուսին] հաւատում են» արտահայտությունը ներառում է նրանց,
ովքեր երիտասարդ են հավատի մեջ, ինչպես օրինակ
երիտասարդներն ու նորադարձները, Իր խոնարհ ու դյուրահավատ
ցանկացած տարիքի աշակերտները:)

• Ո՞րն էր Հիսուսի նախազգուշացումն այն ազդեցությունից, որն Իր
աշակերտներին կուղղորդի դեպի մեղքը: (Նա նշեց, որ ավելի լավ
կլիներ մեռնել, քան կրել այն ուժգին տառապանքն ու բաժանումը
Աստծուց, որը մենք կզգանք, եթե մեր ազդեցությամբ ուրիշները մեղք
գործեն:)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 42-րդ հատվածի Տիրոջ
նախազգուշացումից։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, բայց նրանք պիտի առանձնացնեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մարդիկ, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, մեր
ազդեցությամբ մեղք են գործում, մենք պատասխանատու կլինենք
Աստծո առաջ:)

• Ինչպե՞ս կարող է ինչ-որ մեկը ներգործել, որ Հիսուս Քրիստոսին
հավատացող մարդիկ մեղք գործեն:

Հիշեցրեք ուսանողներին այն բուրմունքի մասին, որը տարածվել էր
դասարանում և այն փաստի մասին, որ ինչպես այս բուրմունքը, մենք ևս
ունենում ենք դրական կամ բացասական ազդեցություն ուրիշների վրա:
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Խնդրեք ուսանողներին մտածել այն ազդեցության մասին, որ իրենք
ունեն Հիսուս Քրիստոսին հավատացող մարդկանց վրա:

Գրավեք ու պահպանեք ուսանողների հետաքրքրությունը

Քանի որ որոշ ուսանողներն ունեն ուշադրության սահմանափակ ծավալ, փնտրեք
եղանակներ արթուն պահելու նրանց հետաքրքրությունը և խանդավառությունը ամբողջ
դասի ընթացքում: Սա պետք է արվի այնպես, որ ուսանողների ուշադրությունը
կենտրոնացվի այն սուրբ գրությունների հատվածների վրա, որոնք նրանք կուսումնասիրեն:

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին առանձնացնել Փրկիչի
ուսուցանած մեկ այլ սկզբունք, հրավիրեք մի կամավորի, ով հագին ունի
քուղերով կոշիկներ, կանգնել դասարանի առաջ: Հրահանգեք ուսանողին
քանդել կամ կապել իր կոշիկներից մեկը` օգտագործելով միայն մեկ
ձեռքը: Մինչ ուսանողը փորձում է անել այս, դասարանին հարց տվեք.

• Ի՞նչ դժվարություններ կունենայիք, եթե կորցնեիք ձեր ձեռքերից մեկը։

• Արդյոք կա՞ ինչ-որ բան, որի համար արժե կորցնել ձեռքը:

Բացատրեք, որ մարմնի մասերից մեկի նպատակային հեռացումը
հայտնի է որպես անդամահատում և կարող է կատարվել, երբ մարմնի
այդ մասը լրջորեն վնասված է, վարակված կամ հիվանդ: Չնայած
անդամահատումը և դրան հաջորդող վերականգնումը կարող է լինել
ցավոտ և տրավմատիկ, այս ընթացքը կարող է կանխարգելել վարակի
տարածումը մարմնով մեկ և կանխել հետագա վնասները կամ մահը:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 9.43
հատվածը: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով Փրկիչի
ուսուցանածն այն մասին, թե ե՞րբ ավելի լավ կլինի կորցնել մի ձեռքը, քան
պահպանել երկուսը:

• Ե՞րբ ավելի լավ կլինի կորցնել մի ձեռքը, քան պահպանել երկուսը:

• Ըստ ձեզ, արդյո՞ք մենք պիտի ընդունենք այս ուսմունքը բառացիորեն
և կտրենք այն ձեռքը, որը «գայթակղել» է մեզ կամ ազդել մեզ վրա, որ
մեղք գործենք: (Կարող եք բացատրել, որ Փրկիչը չէր ասում, որ
մարդիկ պիտի բառացիորեն կտրեն իրենց ձեռքերը:) Ավելի շուտ, Նա
օգտագործում էր խոսելու այդ եղանակը, որպեսզի շեշտեր Իր
ուսուցանածի կարևորությունը:)

Հրավիրեք մի ուսանողի գրատախտակին նկարել որևէ մարդու նկար:
Մինչ ուսանողը նկարում է, բացատրեք, որ Մարկոս 9.43-48-ի Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունը կարող է մեծացնել այս հատվածի մեր
ըմբռնումը: Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Փրկիչն
օգտագործում էր ձեռքը, ոտքը և աչքը` խորհրդանշելով այն
ազդեցությունները մեր կյանքում, որոնք կարող են տանել մեզ մեղքի:
Հրահանգեք նկարող ուսանողին նկարի վրա շրջանակի մեջ առնել մի
ձեռքը, ոտքը և աչքը: Ապա խնդրեք ուսանողին նստել իր տեղը։

Խրախուսեք մի քանի ուսանողների հերթով կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Մարկոս 9.40-48-ը (Աստվածաշնչի հավելվածում):
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Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Հիսուսն ի՞նչը նմանեցրեց ձեռքին, ոտքին և աչքին, որոնք «գայթակղում»
են մարդուն կամ դրդում մեղքի։ Կարող եք բացատրել, որ կյանք բառը
Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մարկոսի 9.40-41, 43 հատվածներում
վերաբերում է հավերժական կյանքին։

• Համաձայն այս թարգմանության, ի՞նչ են ներկայացնում գայթակղեցնող
ձեռքը, ոտքը և աչքը: (Ձեռքը ներկայացնում է մեր ընտանիքի
անդամներին և ընկերներին, ոտքը ներկայացնում է այն մարդկանց,
ումից օրինակ ենք վերցնում, թե ինչպես մտածենք ու գործենք, իսկ
աչքը ներկայացնում է մեր ղեկավարներին:)

Պիտակավորեք մարմնի այս մասերը գրատախտակի նկարի վրա:

• Ըստ Փրկիչի ուսուցանածի, մենք ի՞նչ պիտի անենք չարի ազդեցության
կամ դեպի մեղքը դրդող ազդեցությունների հետ:

• Չարի ազդեցությունից հեռու մնալն ինչ՞ով է նման ձեռքի կամ ոտքի
անդամահատմանը:

• Ի՞նչ կարող է պատահել, եթե մենք հեռու չմնանք չարի
ազդեցությունից: Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներում տրված
Տիրոջ ուսմունքներից։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, սակայն պիտի հնչեցնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Ավելի լավ
է հեռու մնալ չարի ազդեցությունից, քան ի վերջո հեռանալ Աստծուց:
Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք այդ ճշմարտությունը
գրատախտակին։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունի
Քվորումից Երեց Վոլթեր Ֆ․ Գոնզալեսի հետևյալ խոսքերը. Դասարանին
խնդրեք առանձնացնել այլ ազդեցությունները, որոնցից հեռու
պիտի մնանք:

«Հետևաբար, այդպիսի անդամահատումը վերաբերում է ոչ միայն
ընկերներին, այլ յուրաքանչյուր վատ ազդեցության, ինչպես օրինակ`
անպատշաճ հեռուստատեսային ներկայացումներին, ինտերնետ կայքերին,
ֆիլմերին, գրականությանը, խաղերին կամ երաժշտությանը: Այս
սկզբունքների փորագրումը մեր հոգիներում կօգնի մեզ դիմադրել
ցանկացած վատ ազդեցության ենթարկվելու գայթակղությանը» («Այսօր է

ժամանակը» Ensign կամ Լիահոնա նոյեմբեր 2007, 55):

• Մենք ի՞նչ դժվարությունների կհանդիպենք` հեռու մնալով չարի
ազդեցությունից:

• Ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ, թե ո՞րն է վատ ազդեցություններից
խուսափելու համապատասխան ճանապարհը:

Բացատրեք, որ վատ ազդեցություններից խուսափելը չի նշանակում
կոպիտ վերաբերվել ուրիշներին, դատապարտել նրանց կամ հրաժարվել
մարդկանց հետ հաղորդակցումից, ովքեր Եկեղեցու հավատարիմ
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անդամներ չեն: Մենք ավելի շուտ պիտի հեռու մնանք կամ խուսափենք
սերտորեն շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր մեզ կտանեն դեպի մեղքը:
Չնայած մենք չենք կարող խուսափել յուրաքանչյուր ազդեցությունից, որը
տանում է դեպի մեղքը կամ հեռացնել դրանք, Տերը կօրհնի մեզ, երբ մենք
փորձենք որքան հնարավոր է հեռու մնալ չար ազդեցություններից, և երբ
մենք փորձենք զարգացնել ինքնակառավարում` խուսափելու այն
ազդեցություններից, որոնք մենք չենք կարող ամբողջովին վերացնել:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտությունը,
հրավիրեք երկու ուսանողների կանգնել դասարանի առաջ:
Հանձնարարեք ուսանողներից յուրաքանչյուրին բարձրաձայն կարդալ
հետևյալ սցենարներից մեկը և դասարանին ուղղել դրա հետ կապված
հարցեր։ Հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել այն հարցերին, որոնք
հիմնված են Մարկոսի 9.43-48 հատվածներում տրված
ճշմարտության վրա։

Սցենար 1. Ես ունեմ ընկերներ, ովքեր հաճախ խրախուսում են ինձ
մասնակցել միջոցառումների, որոնք խախտում են Աստծո
պատվիրանները: Սակայն ես կարծում եմ, որ կարող եմ լավ
ազդեցություն ունենալ նրանց վրա, եթե շարունակեմ ժամանակ
անցկացնել նրանց հետ:

• Արդյո՞ք ես չեմ կորցնի այս ընկերների վրա ազդելու կարողությունն
ընդհանրապես, եթե առանձնանամ նրանցից: Ես ինչպիսի՞
հարաբերությունների մեջ պիտի լինեմ նրանց հետ:

• Ես ի՞նչ պիտի ասեմ կամ անեմ, որպեսզի պատշաճ հեռավորության
վրա լինեմ այս ընկերներից:

Սցենար 2. Մի քանի տարի է, ինչ ես մի հայտնի խմբի երկրպագու եմ:
Իրենց վերջին մի քանի երգերում և հարցազրույցներում նրանք
քաջալերում են այնպիսի վարքագիծ և գաղափարներ, որոնք դեմ են
Տիրոջ չափանիշներին ու ուսմունքներին:

• Դրանք ընդամենը երաժշտություն ու բառեր են, այդպես չէ՞: Ուստի ի՞նչ
վտանգ կա, որ ես շարունակեմ լսել նրանց երաժշտությունը և հետևել
նրանց սոցիալական կայքերում:

Շնորհակալություն հայտնեք կամավորներին իրենց օգնության համար և
հրավիրեք նրանց նստել: Հարցրեք դասարանին.

• Չնայած երբեմն դժվար է հեռու մնալ ազդեցություններից, որոնք
տանում են դեպի մեղքը, մենք ի՞նչ կարող ենք ձեռք բերել այս
զոհաբերության միջոցով: (Շատ օրհնություններ, ներառյալ
հավերժական կյանքը:) Ինչո՞ւ արժե գնալ ցանկացած զոհաբերության
այս պարգևի համար:

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը իր ընտրությամբ հրաժարվել
անարդար ազդեցություններից: (Հիշեցրեք ուսանողներին չկիսվել այն
փորձառություններով, որոնք խիստ անձնական են կամ գաղտնի:) Ո՞րն
էր դժվարությունը այդ ազդեցությունից հրաժարվելիս: Ի՞նչ
օրհնություններ եկան արդյունքում:

ԴԱՍ  40
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Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե նրանց կյանքում կա արդյոք որևէ
ազդեցություն, որը նրանց կարող է տանել դեպի մեղքը: Հրավիրեք նրանց
իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման օրագրերում գրել, թե նրանք ինչպես կազատվեն այս
ազդեցություններից։

Ամփոփեք Մարկոսի 9.49-50-ը` բացատրելով, որ Փրկիչն Իր
աշակերտներին հրահանգեց խաղաղ հարաբերություններ պահպանել
միմյանց հետ։

Եզրափակեք` խրախուսելով նրանց գործել ըստ այս դասի ընթացքում
ստացած իրենց ցանկացած հուշման:

ԴԱՍ  40
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Մարկոս 4–9 (Մաս 8)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մարկոսի 4-9 գլուխներից (մաս 8) ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և
սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չի ուսուցանել որպես ձեր դասի մաս: Դասը, որը դուք
ուսուցանում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա:
Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Ղուկասի 4–5)
Ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք փորձանքի կամ երկյուղի ժամին փնտրենք Տիրոջ օգնությունը, Նա
կարող է մեզ խաղաղություն բերել։ Երբ զգում ենք Փրկիչի զորությունը մեր կյանքում, կարող ենք վկայել

մյուսներին Նրա օրհնությունների ու կարեկցանքի մասին: Յայրոսի դստեր և արյան հիվանդություն ունեցող
կնոջ պատմություններից ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք ցուցադրենք մեր հավատը Հիսուս Քրիստոսի

հանդեպ դեպի նրան գալու մեր ջանքերի շնորհիվ, Նա կարող է փրկել մեզ, և որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ

հավատ գործադրելը մեզանից պահանջում է հավատալ Նրան, նույնիսկ անորոշության ժամանակներում:

Օր 2 (Ղուկասի 6-8)
Ավելի քան 5000 մարդկանց կերակրելու հրաշքից հետո, ուսանողները սովորեցին, որ երբ մենք Փրկիչին
առաջարկում ենք այն ամենը, ինչ ունենք, Նա կարող է բազմապատկել մեր առաջարկածը, որպեսզի

իրականացնի Իր նպատակները: Ուսանողները նաև սովորեցին, որ մենք կարող ենք հետևել Փրկիչի
օրինակին` հասկանալով ուրիշների կարիքները և հետո օգնել նրանց` հոգալով այդ կարիքները:

Օր 3 (Մարկոս 9.1–29)
Այն պատմությունից, երբ Հիսուսը դուրս հանեց չար ոգին տղայից, ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք
հավատանք Քրիստոսին, բոլոր բաները հնարավոր կլինեն մեզ համար: Այս դասում ընդգրկված են նաև

հետևյալ սկզբունքները. Եթե մենք ամուր կառչենք այն ամենին, ինչին հավատում ենք և փնտրենք Տիրոջ
օգնությունը, Նա կօգնի մեզ ամրացնել մեր հավատը: Մենք կարող ենք ավելացնել մեր հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ աղոթքի ու ծոմապահության միջոցով:

Օր 4 (Ղուկասի 9.30–50)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Մարկոսի 9.30-50, նրանք սովորեցին, որ եթե մարդիկ, ովքեր հավատում

են Հիսուս Քրիստոսին, մեր ազդեցությամբ մեղք են գործում, մենք հաշվետու կլինենք Աստծո առաջ: Այս
հատվածներում տրված Փրկիչի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին, որ ավելի լավ է հեռու մնալ

անարդար ազդեցությունից, քան ի վերջո հեռանալ Աստծուց:

Նախաբան
Այս դասը կարող է օգնել ուսանողներին հասկանալ, որ ջանալով
գոհացնել ուրիշներին` փոխարենը անելով այն, ինչը ճիշտ է, կարող է
հանգեցնել սխալ ընտրությունների, վշտի ու ափսոսանքի:
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Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոսի 6.1-29
Հիսուսին մերժում են Նազարեթում, և Նա ուղարկում է Տասներկու
Առաքյալներին, Հովհաննես Մկրտիչի մահվան մասին պատմվում է

Դասը սկսեք` հրավիրելով ուսանողներին մտածել, թե երբ են վերջին
անգամ ստիպված եղել անել ինչ-որ բան, որն, ըստ իրենց, ճիշտ չի եղել։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը (նախադասությունը
վերցված է “Making the Right Choices,” Ensign, Nov. 1994, 37):

«Մարդիկ, ովքեր սխալ են գործում, ուզում են, որ դուք միանաք նրանց,
քանի որ նրանք ավելի հանգիստ են զգում իրենց գործերում, երբ ուրիշները
ևս կրկնում են նույն բանը» (Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ):

• Որո՞նք են այն մի քանի օրինակները, երբ ուրիշները փորձում են
ստիպել ձեզ անել մի բան, որն ըստ ձեզ սխալ է:

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 6-րդ գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել մի ճշմարտություն, որը կօգնի նրանց խուսափել տեղի տալ
հասակակիցների բացասական ճնշմանը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 6.17-18
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Հերովդեսն
ինչ արեց Հովհաննես Մկրտչին: Թող ուսանողները զեկուցեն` ինչ գտան:

• Համաձայն այս հատվածների, Հերովդեսն ինչ էր արել Հովհաննես
Մկրտիչին:

Հերովդեսը բաժանվել էր իր կնոջից և ամուսնացել Հերովդիայի հետ, ով
իր եղբոր` Ֆիլիպի կինն էր: Այս քայլը հրեական օրենքի կոպիտ
խախտում էր (տես Ղևտացոց 18.16), իսկ Հովհաննես Մկրտիչը
բարձրաձայն դատապարտել էր այն: Հովհաննեսի ընդդիմությունը այս
ամուսնությանը զայրացրեց Հերովդիային, ուստի Հերովդեսը բանտարկեց
Հովհաննեսին, որպեսզի հանդարտեցնի Հերովդիային:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 6.19-20
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Հերովդիան
ի՞նչ էր ուզում անել Հովհաննես Մկրտիչին:

• Հերովդիան ի՞նչ էր ցանկանում անել Հովհաննես Մկրտիչին:

• Հերովդիան ինչո՞ւ չէր կարող սպանել տալ նրան: (Քանի որ Հերովդեսը
վախենում էր Հովհաննեսից և գիտեր, որ նա Աստծո մարդ էր:)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 6.21-29 հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել,
ուշադրություն դարձնելով, թե Հերովդեսն ինչ արեց Հովհաննես
Մկրտիչին:
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• Համաձայն հատված 26-ի, Հերովդեսն ինչպե՞ս էր վերաբերվում
Հովհաննես Մկրտիչի սպանությանը:

• Հերովդեսն ինչո՞ւ գլխատել տվեց Հովհաննեսին, եթե գիտեր, որ սխալ
է և չէր ցանկանում անել այդ: (Հերովդեսին մտահոգում էր իր
շրջապատում նստած մարդկանց կարծիքները:)

• Հերովդեսի կատարած ընտրություններից մենք ի՞նչ կարող ենք
սովորել այն մասին, թե ի՞նչ է պատահում, երբ մենք փորձում ենք
գոհացնել ուրիշներին` փոխարենը անելով այն, ինչը ճիշտ է։
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ սկզբունքը. Ջանալով
գոհացնել ուրիշներին` փոխարենը անելով այն, ինչը ճիշտ է, մեր
կատարած սխալ ընտրությունները կարող են հանգեցնել վշտի ու
ափսոսանքի:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտությունը,
բաժանեք նրանց չորս հոգանոց խմբերի և խնդրեք նրանց հանդես գալ
իրավիճակների մի քանի օրինակներով, որտեղ երիտասարդները պիտի
ընտրություն կատարեն երկուսի միջև. ջանալ գոհացնել ուրիշներին կամ
կատարել այն, ինչն, ըստ իրենց, ճիշտ է: Բավարար ժամանակ
հատկացնելուց հետո յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարեք կիսվել իրենց
մտքերով։ Գրատախտակին գրեք նրանց օրինակներից մի քանիսը։

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ այսպիսի ճնշումներին տեղի տալը
հանգեցրել է վշտի ու ափսոսանքի։

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ ինչ-որ մեկը ընտրել է անել այն, ինչը
ճիշտ է` ուրիշներին գոհացնելու փոխարեն:

• Ի՞նչը կարող է օգնել մեզ անել այն, ինչն ըստ մեզ, ճիշտ է` ուրիշներին
գոհացնելու փոխարեն:

Բարձրաձայն կարդացեք Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ
խոսքերը.

«Հեշտ է ճիշտ որոշումներ ընդունել, երբ դրանք կայացնում ենք նախորոք …
, որոշում կայացնելու պահին, երբ կանգնած ենք ընտրության առջև, այն
փրկում է հոգեկան տառապանքից, երբ մենք հոգնած ենք ու չափազանց
գայթակղված» (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball
[2006], 108):

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել գալիք շաբաթվա մասին և
առանձնացնել հնարավոր իրավիճակներ, երբ նրանք կարիք կունենան
ընտրել ուրիշներին գոհացնելու և ճիշտը կատարելու միջև։ Խրախուսեք
նրանց ծրագրել, թե նրանք ինչպես կպատասխանեն, եթե ունենան այդ
փորձառությունը:

Բացատրեք, որ երբ Հերովդեսը լսեց այն բազմաթիվ հրաշքների մասին,
որոնք կատարում էր Հիսուսը, նա վախեցավ, որ Հովհաննես Մկրտիչը
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հարություն էր առել և կատարում էր այս հրաշքները (տես Մարկոսի
6.14–16-ը):

Մարկոսի 7–8
Հիսուս Քրիստոսը բուժում է երկու մարդու և ուսուցանում Իր աշակերտներին

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 7-8 գլուխները ընդգրկում են երկու
պատմություններ այն մասին, թե ինչպես է Փրկիչը բուժում մարդկանց:
Դասարանը բաժանեք զույգերի: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգից մի
ուսանողի կարդալ Մարկոսի 7.31-35 հատվածները, իսկ մյուսին՝
Մարկոսի 8.22-25 հատվածները: Ապա ուսանողներին հրավիրեք իրենց
զուգընկերոջը նկարագրել բժշկման հրաշքը իրենց կարդացած
հատվածներում:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
բացատրել, թե Փրկիչն ինչպես բուժեց այս երկու մարդկանց:

• Ի՞նչ դասեր կարող ենք սովորել այն փաստից, որ կույր մարդը սկզբում
ամբողջությամբ չբուժվեց:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը.
Խրախուսեք ուսանողներին հետևել` փնտրելով, թե ինչո՞ւ էր Հիսուսը
բուժում տղամարդուն աստիճանաբար կամ քայլ առ քայլ:

Այս հրաշքը յուրահատուկ է: Սա միակ գրանցված դեպքն է, երբ Հիսուսը
մարդուն բուժում է աստիճանաբար: Հնարավոր է, որ Տերը գնում էր այս
ճանապարհով, որպեսզի ամրացներ կույր մարդու թույլ, բայց աճող
հավատը: Երևում է, որ Հիսուսի հետ ունեցած ֆիզիկական շփման
հաջորդական դեպքերը ավելացող հույսի, հավաստիացման և հավատի
ազդեցություն էին ունեցել կույր մարդու վրա: Հիսուսն անձամբ (1) ձեռքից

բռնած առաջնորդեց կույր մարդուն քաղաքից դուրս, (2) կիրառեց իր սեփական թուքը կույր
մարդու աչքերի համար, (3) կատարեց ձեռնադրման արարողությունը, և (4) իր ձեռքերը
երկրորդ անգամ դրեց մարդու աչքերին:

Անշուշտ այն եղանակը, որով կատարվեց այս բուժումը, ուսուցանում է, որ մարդիկ պիտի
փնտրեն Տիրոջ բժշկող շնորհը` իրենց ողջ ուժով ու հավատով, չնայած այդպիսին
բավարար է միայն մասնակի բուժման համար, որի բաղադրատոմսին հետևելով, նրանք
կարող են ձեռք բերել լրացուցիչ հավաստիացում և հավատ` բոլոր առումներով փրկվելու և
ապաքինվելու համար: Մարդիկ հաճախ աստիճանաբար են ապաքինվում նաև իրենց
հոգևոր տկարություններից, քայլ առ քայլ, երբ նրանք ներդաշնակություն են ձեռք բերում
իրենց կյանքում` Աստվածության նպատակների ու ծրագրերի համաձայն» (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:379–80):

• Աստիճանաբար առողջացումը ինչպե՞ս կարող է ուժեղացնել հավատը
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ որոշ օրհնություններ, ինչպես օրինակ`
ավետարանի մասին վկայության ձեռք բերումը կամ ֆիզիկական ու
հոգևոր ապաքինումը հաճախ գալիս են աստիճանաբար, քայլ առ քայլ,
այլ ոչ անմիջապես կամ միանգամից:
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Ամփոփեք Մարկոսի 8.27-28 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսը
հարցրեց Իր աշակերտներն, թե ուրիշներն ի՞նչ են ասում Իր ով լինելու
մասին: Նրանք պատասխանեցին, ասելով, որ ոմանք ասում են, որ Նա
Հովհաննես Մկրտիչն է կամ մեկ այլ մարգարե:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 8.29
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով թե Պետրոսը ինչ
հայտարարեց Հիսուս մասին:

• Պետրոսն ի՞նչ ասաց այն մասին, թե ով էր Հիսուսը: (Քրիստոս բառը
հունարեն Մեսիա բառի համարժեքն է:)

Ամփոփեք Մարկոսի 8.30-31 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսն
ուսուցանեց աշակերտներին, որ հրեաները կմերժեն Իրեն և կսպանեն։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 8.32-33
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով, թե Պետրոսը
ինչպես արձագանքեց այս նորությանը։

Բացատրեք, որ Մեսիայից ունեցած հրեական հայտնի ակնկալիքների
պատճառով, Պետրոսի և այդ ժամանակի շատ հրեաների համար դժվար
էր հասկանալ և ընդունել այն Մեսիայի գաղափարը, ով պիտի տառապեր
և մեռներ:

• Պետրոսն ինչո՞վ է նման Մարկոսի 8.22-25 հատվածներում
նկարագրված կույր մարդուն: (Պետրոսը նույնպես սկսեց «տեսնել»
ճշմարտությունն աստիճանաբար: Նա հավատ ուներ Փրկիչի հանդեպ,
բայց Փրկիչի առաքելության ըմբռնումը նրա մոտ զարգացավ
աստիճանաբար:)

• Տերն ինչպե՞ս է օգնել ձեզ կամ ձեր ծանոթին աստիճանաբար ավելի
հստակ տեսնել ճշմարտությունը:

Եզրափակեք այսօրվա դասը` հրավիրելով ուսանողներին մտքում
կարդալ Մարկոսի 8.34-38 հատվածները` խորհելով, թե այսօրվա դասն
ինչպես կարող է օգնել նրանց Տիրոջը դնել առաջին տեղում:

Հաջորդ Մասը (Մարկոսի 10–Ղուկասի 4)
Բացատրեք, որ ուսանողները կեզրափակեն Մարկոսի ավետարանի
ուսումնասիրությունը և կսկսեն ուսումնասիրել Ղուկասի գրվածքները:
Հրավիրեք նրանց փնտրել նոր մանրամասներ, երբ նրանք նորից
կարդան Հիսուս Քրիստոսի կյանքի ու Նրա Քավության վերջնական
իրադարձությունները և նկատեն Հիսուսին արված ծաղրական
դիտողությունները, մինչ Նա խաչի վրա էր: Ղուկասի ավետարանում
նրանք կկարդան Աստվածաշնչի ամենահայտնի գլուխներից մեկը`
Ղուկասի 2-րդ գլուխը և հարստահարվածների, վտարանդիների ու
մեղավորների պատմությունները:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  8

294



ԴԱՍ 41

Մարկոս 10
Նախաբան
Իր մահկանացու կյանքի ծառայության վերջում Փրկիչը
ծառայեց Փերեայում գտնվող մարդկանց: Այնտեղ
գտնվելիս Նա ուսուցանեց ամուսնության
վարդապետությունը և հրավիրեց փոքր երեխաներին Իր
մոտ գալ: Նա երիտասարդ հարուստ կառավարչին
հրավիրեց ամեն ինչ բաժանել աղքատներին և հետևել

Իրեն: Երբ Փրկիչը հեռացավ Փերեայից և վերջին անգամ
Իր մահկանացու կյանքում ճամփա ընկավ դեպի
Երուսաղեմ, Նա կանխագուշակեց Իր մահը և Հարությունը
և խորհուրդ տվեց Իր Առաքյալներին ծառայել
ուրիշներին: Երիքովում Նա նաև բուժեց մի կույր մարդու:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 10.1-16
Հիսուսն ուսուցանում է ամուսնության վարդապետությունը և հրավիրում փոքր
երեխաներին գալ Իր մոտ
Ցուցադրեք ուսանողներին փոքր երեխաների մի քանի նկար:

• Ձեր կրտսեր եղբայրների, քույրերի կամ ձեր ճանաչած փոքր
երեխաների ո՞ր առանձնահատկություններն ու հատկանիշներն են
հիացնում ձեզ: (Գրատախտակին թվարկեք ուսանողների
պատասխանները:)

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 10 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել մի ճշմարտություն, որն ուսուցանում է մեզ, թե մենք ինչու
պիտի նմանվենք փոքր երեխաների:

Բացատրեք, որ Փրկիչն Իր մահկանացու կյանքի ծառայության ավարտին
հեռացավ Գալիլեայից և գնաց Փերեա կոչվող վայրը: (Հրավիրեք
ուսանողներին գտնել Փերեան «Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքը
մի հայացքով» թերթիկի վրա [տես դաս 5] կամ Աստվածաշնչի
քարտեզներ, հմր. 11, «Սուրբ Երկիրը Նոր Կտակարանի
ժամանակներում»:) Ամփոփեք Մարկոսի 10․1-12 հատվածները`
բացատրելով, որ Փերեայում գտնվելիս Փրկիչը մարդկանց ուսուցանեց
ամուսնության կարևորության մասին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 10.13-14
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե ինչ
պատահեց, մինչ Փրկիչը Փերեայում էր:

• Աշակերտներն ինչպես արձագանքեցին, երբ մարդիկ փոքր
երեխաներին բերեցին Փրկիչի մոտ: (Բացատրեք, որ սաստում էին
բառը հատված 13-ում ցույց է տալիս, որ աշակերտներն ասացին
մարդկանց, թե նրանք սխալ էին գործել` իրենց երեխաներին բերելով
Փրկիչի մոտ:)

• Փրկիչն ինչպե՞ս պատասխանեց աշակերտներին:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 10.15-16-ը
և խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե Փրկիչն ի՞նչ
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պատասխանեց Իր աշակերտներին, երբ փոքր երեխաները եկան նրա
մոտ: Բացատրեք, որ «Աստուծոյ արքայութիւնը» արտահայտությունը
հատված 15-ում վերաբերում է ավետարանն ընդունելուն:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ընդունել ավետարանը «ինչպէս
երեխայ»: (հատված 15): (Գրատախտակին գրեք ուսանողների
պատասխանները և համեմատեք դրանք արդեն թվարկված
պատասխանների հետ:)

• Այս հատվածներից ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մասին, թե
ի՞նչ տեղի կունենա, երբ մենք ընդունենք ավետարանն` ինչպես փոքր
երեխաներ: (Ուսանողները կարող են առանձնացնել տարատեսակ
ճշմարտություններ, սակայն համոզվեք, որ պարզ է, որ եթե մենք
ընդունենք ավետարանն` ինչպես փոքր երեխաներ, մենք
կպատրաստվենք մտնելու Աստծո արքայությունը:)

• Ձեր կարծիքով, ավետարանի ընդունումն որպես փոքր երեխաներ,
ինչպե՞ս կպատրաստի մեզ մտնելու Աստծո արքայություն: (Որպեսզի
օգնեք ուսանողներին պատասխանել այդ հարցին, կարող եք
առաջարկել նրանց կարդալ Մոսիայի 3.19 հատվածը։)

Մարկոսի 10.17-34
Փրկիչը հորդորում է երիտասարդ հարուստ կառավարչին վաճառել իր
ունեցվածքը և հետևել Իրեն:
Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 10.17-20
հատվածները և խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
տեղի ունեցավ երբ Փրկիչն օրհնեց փոքր երեխաներին:

• Ինչպե՞ս կնկարագրեիք այն մարդուն, ով եկել էր դեպի
Քրիստոսը: Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ հարցրեց մարդը Փրկիչին: Ինչպե՞ս պատասխանեց Հիսուսը:

Բացատրեք, որ Մատթեոսի 19 գլուխը նաև ընդգրկում է այս մարդու
պատմությունը, ով եկել էր դեպի Փրկիչը: Հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոսի 19.20 հատվածը և խնդրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե մարդն ինչպես արձագանքեց,
երբ Փրկիչը թվարկեց Իր պատվիրաններից մի քանիսը:

• Հաստատելով, որ ինքը պահել է բոլոր պատվիրանները,
երիտասարդը ի՞նչ հարց տվեց Փրկիչին: (Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն երիտասարդ տղամարդու պատասխանը։)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Էլ ի՞նչ բանով եմ պակաս:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Մարկոս 10.21 հատվածը` փնտրելով,
թե Փրկիչն ինչպե՞ս պատասխանեց երիտասարդ մարդուն:

• Ըստ Փրկիչի, երիտասարդ մարդը դեռևս ինչի՞ պակաս ուներ:

Ուշադրություն հրավիրեք հատված 21-ում «Հիսուսը նորան մտիկ տուաւ`
նորան սիրեց» արտահայտության վրա: Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն այդ արտահայտությունը իրենց սուրբ
գրություններում։
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• Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է կարևոր իմանալ, որ Հիսուսը սիրեց այս
երիտասարդ տղամարդուն, նախքան կասեր, թե նա ինչի՞
պակաս ուներ:

• Մենք ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս պատմությունից:
(Ուսանողները կարող են նշել մի շարք սկզբունքներ, ներառյալ
հետևյալը. Քանի որ Տերը սիրում է մեզ, Նա կօգնի մեզ իմանալ, թե
մեզ ինչ է պակասում` Նրան հետևելու մեր ջանքերում: Եթե մենք
խնդրենք Տիրոջը, Նա կուսուցանի մեզ, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի
ժառանգենք հավերժական կյանքը:)

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մարկոսի 10.22 հատվածը,
գտնելով, թե երիտասարդ տղամարդն ինչպես արձագանքեց, երբ Փրկիչը
խորհուրդ տվեց նրան վաճառել իր ունեցվածքը:

• Ինչպե՞ս արձագանքեց երիտասարդ տղամարդը:

• Համաձայն հատված 22-ի, ինչո՞ւ նա այդպես արձագանքեց։

Նկատեք, որ հնարավոր է` մեզ չխնդրեն մեծ հարստություններ թողնել,
որպեսզի հետևենք Տիրոջը, սակայն Նա խնդրել է մեզ այլ
զոհաբերություններ կատարել` իրեն ծառայելու և Իր պատվիրաններին
հնազանդվելու համար:

• Որո՞նք են Տիրոջ խնդրած այն զոհաբերությունները, որոնք դժվար
կլինի կատարել:

• Ի՞նչ օրհնություններ կկորցնեինք մենք, եթե մեր ընտրությամբ
չհետևեինք Տիրոջը բոլոր բաներում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 10.23-27
հատվածները: Խնդրեք ուսանողին փոխարինել հատված 27-ի
համապատասխան մասը Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության հատվածով`
Մարկոս 10.27, ծանոթագրություն ա: Դասարանին խնդրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսն ինչ ուսուցանեց հանուն Իրեն ամեն
ինչ թողնելու մասին:

• Ձեր կարծիքով, նրանց համար, ովքեր հույսը դնում են
հարստությունների և այլ աշխարհիկ բաների վրա, ինչո՞ւ է այդքան
դժվար մտնել Աստծո արքայությունը:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ ամեն բան հնարավոր է նրանց
համար, ովքեր ապավինում են Աստծուն:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոս 10.28-31
հատվածները: Խնդրեք ուսանողին փոխարինել հատված 31-ը Ջոզեֆ
Սմիթ Թարգմանություն հատվածով` Մարկոսի 10.31, ծանոթագրություն ա:
Դասարանին խնդրեք հետևել, թե Պետրոսն ի՞նչ ասաց այն բանից հետո,
երբ Փրկիչն ուսուցանեց, որ մենք պիտի պատրաստ լինենք հրաժարվել
ամենից, ինչ Նա է պահանջում մեզանից:

• Համաձայն 28-րդ հատվածի, ի՞նչ ասաց Պետրոսը:

• Փրկիչն ի՞նչ խոստացավ նրանց, ովքեր պատրաստ են հրաժարվել
ամեն ինչից՝ Իրեն հետևելու համար:
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• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Փրկիչի ուսմունքներից այն մասին,
թե մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ձեռք բերենք հավերժական
կյանք։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնում են հետևյալ սկզբունքը.
Որպեսզի ձեռք բերենք հավերժական կյանք, մենք պիտի պատրաստ
լինենք հրաժարվել այն ամենից, ինչ Տերը պահանջում է մեզանից:
Գրատախտակին գրեք այդ սկզբունքը:)

• Ինչո՞ւ հավերժական կյանքն արժե ցանկացած զոհաբերություն, որ
երկրի վրա մեզ կխնդրվի կատարել: (Կարող եք ուսանողներին
հիշեցնել, որ հավերժական կյանքը ներառում է` ապրել Աստծո
հավերժական ներկայության մեջ մեր ընտանիքի արդարակյաց
անդամների հետ:)

Ամփոփեք Մարկոսի 10.32-34 հատվածները` բացատրելով, որ Երուսաղեմ
հասնելուց հետո Տերն ասաց Իր աշակերտներին, որ Իրեն կծաղրեն,
կծեծեն, Իր վրա կթքեն և կսպանեն, և որ Ինքը հարություն կառնի
երրորդ օրը:

• Փրկիչն ինչո՞վ է կատարյալ օրինակ ծառայում այն բանի, որ պիտի
պատրաստակամ լինենք հրաժարվել այն ամենից, ինչ Աստված է
պահանջում:

Վկայեք այս դասին ուսուցանված ճշմարտությունների մասին:
Խրախուսեք ուսանողներին աղոթքով խորհել հետևյալ հարցի շուրջ. «Էլ
ի՞նչ բանով եմ պակաս» և հնազանդվել բոլոր հուշումներին, որոնք նրանք
կստանան այն զոհաբերությունների վերաբերյալ, որ Տերը կկամենա, որ
նրանք կատարեն:

Կիսվեք ձեր վկայությամբ

Դասի ավարտը միակ ժամանակը չէ վկայություն բերելու համար: Օգտագործեք
ցանկացած հնարավորություն դասի ժամանակ` կիսվելու ձեր վկայությամբ այն
վարդապետություններով և սկզբունքներով, որոնք բացահայտվել կամ քննարկվել են։
Հրավիրեք ձեր ուսանողներին անելու նույնը: Վկայությամբ կիսվելիս Սուրբ Հոգին
վկայություն կբերի ուսանողների մտքերում ու սրտերում եղած վկայությունների
ճշմարտացիության մասին:

Մարկոս 10.35-52
Փրկիչը կանխագուշակում է Իր մահը և Հարությունը և խորհուրդ տալիս Իր
Առաքյալներին ծառայել ուրիշներին

Ուսանողներին բաժանեք փոքր խմբերի: Յուրաքանչյուր
ուսանողի տրամադրեք հետևյալ թերթիկի մեկական օրինակ և

հրավիրեք նրանց ավարտել այն։

Ո՞վ է մեծը
Լրացրեք այս թերթիկը խմբով և քննարկեք հարցերին տված ձեր պատասխանները:
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Թվարկեք որոշ միջոցառումներ, որոնք ձեզ դուր են գալիս. ____________________

• Տվեք մի քանի հոգու անուններ, ովքեր հրաշալի են կատարում ձեր թվարկած
միջոցառումները: Ի՞նչն է նրանց մեծ դարձնում:

Երբ շարունակեք ուսումնասիրել Փրկիչի բառերը Մարկոսի 10 գլխում, փնտրեք, թե ըստ Փրկիչի
ի՞նչն է մարդուն իրապես մեծ դարձնում:

Կարդացեք Մարկոսի 10.35-37 հատվածները` փնտրելով, թե Հակոբոսն ու Հովհաննեսը ի՞նչ
խնդրեցին, երբ ճամփորդում էինք դեպի Երուսաղեմ:

Հակոբոսի ու Հովհաննեսի խնդրանքը` նստել Փրկիչի աջ ու ձախ կողմերում, նշանակում էր, որ
նրանք ցանկանում էին ստանալ ավելի մեծ փառք և պատիվ, քան մյուս Առաքյալները:
Մարկոսի 10.38-40 հատվածներում գրանցված է Փրկիչի բացատրությունը Հակոբոսին և
Հովհաննեսին այն մասին, որ այս օրհնությունը կտրվի նրանց, ովքեր պատրաստ կլինեն
ստանալ այն:

Կարդացեք Մարկոս 10.41-ը, փնտրելով, թե մյուս աշակերտներն ինչպե՞ս արձագանքեցին
Հակոբոսի և Հովհաննեսի խնդրանքին:

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ մյուս առաքյալները դժգոհ էին Հակոբոսից և Հովհաննեսից:

Կարդացեք Մարկոս 10.42-45 հատվածները` փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց Իր
աշակերտներին մեծության մասին:

Լրացրեք հետևյալ նախադասությունը, հիմնվելով, թե Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց ճշմարիտ
մեծության մասին.

Իսկապես մեծ լինելու համար մենք պիտի ____________________.

Հատված 45-ում ծառայել բառը նշանակում է հոգ տանել, սփոփել, օգնել և աջակցել
ուրիշներին:

• Ինչո՞ւ իրոք մեծ կհամարվի այն մարդը, ով ծառայում և սպասավորում է ուրիշներին
(ինչպես Փրկիչը):

• Ե՞րբ է ինչ-որ մեկը ծառայել և հոգ տարել ձեզ կամ ձեր ընտանիքին։ Ինչո՞ւ այդ մարդուն
իրոք մեծ կհամարեիք:

Երբ ուսանողները լրացնեն աշխատանքային թերթիկը, մի քանիսին
հրավիրեք հաղորդել, թե ինչպես են ավարտել Մարկոսի 10.42–45
հատվածների վրա հիմնված նախադասությունը։ Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, բայց նրանք պիտի առանձնացնեն հետևյալ
սկզբունքը. Որպեսզի իրապես մեծ լինենք, պիտի հետևենք Փրկիչի
օրինակին` ծառայելով ուրիշներին:

Ամփոփեք Մարկոսի 10.46-52 հատվածները` բացատրելով, որ երբ Փրկիչն
ու Նրա Առաքյալները Երիքովից գնում էին Երուսաղեմ, մի կույր մարդ
Բարտիմեոս անունով ձայն տվեց Փրկիչին, որ բուժի իրեն: Ամբոխը
սաստեց Բարտիմեոսին, որ լուռ մնա, բայց նա ավելի բարձր աղաղակեց:
Փրկիչը լսեց նրա աղաչանքը, գթաց նրան և բուժեց նրան: (Նշում․
Բարտիմեոսի բուժման հետ կապված այս պատմությունը ավելի
մանրամասն կուսուցանվի Ղուկասի 18 գլխին նվիրված դասում:)

• Ինչպե՞ս է Փրկիչը կատարյալ օրինակ հանդիսանում այն սկզբունքի,
որն Ինքն ուսուցանեց ուրիշներին ծառայելու մասին:
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Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն մասին, որ Փրկիչն իրոք մեծ է այն
եղանակի շնորհիվ, որով Նա ծառայում է Երկնային Հոր զավակներին:
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե նրանք ինչ կարող են անել իրենց
շրջապատող մարդկանց ծառայելու և հոգ տանելու համար։ Խրախուսեք
նրանց նպատակ դնել, որը կօգնի նրանց ծառայել ուրիշներին:
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ԴԱՍ 42

Մարկոս 11-16
Նախաբան
Իր մահկանացու կյանքի ծառայության վերջում Փրկիչը
նկատեց, թե ինչպես մի այրի կին երկու լումա գցեց
տաճարի գանձանակի մեջ: Ավելի ուշ, մինչ Հիսուսը
ճաշում էր Բեթանիայում, Մարիամը օծեց նրան ի նշան
Նրա թաղումի: Փրկիչը տառապեց Գեթսեմանում: Նա

չարչարանքների ենթարկվեց և դատապարտվեց
մահվան: Խաչի վրա մահանալուց և հարություն առնելուց
հետո Տերը հայտնվեց Իր Առաքյալներին և լիազորեց
նրանց ավետարանը տանել աշխարհին:

Ուսուցման առաջարկներ

Ուսմունք Գեթսեմանում Հիսուս Քրիստոսի կրած
տառապանքների մասին

Գոյություն ունեն Գեթսեմանում տեղի ունեցած իրադարձությունների երեք
նկարագրություններ: Մատթեոսի 26 գլխին նվիրված այս դասը կենտրոնանում է այն բանի

վրա, թե ինչպես Փրկիչը հպատակվեց Իր Հոր կամքին: Մարկոսի 14 գլխին վերաբերող

դասն անդրադառնում է Գեթսեմանում Հիսուսի չարչարանքներին: Ղուկասի 22 գլխին

նվիրված դասը շեշտում է Նրա տառապանքների դաժանությունը: Երբ ուսանողները
կենտրոնանան Փրկիչի տառապանքներին վերաբերող այս երեք պատմությունների
յուրահատուկ բնութագրերին, նրանք տարբեր տպավորություններ կստանան
յուրաքանչյուր պատմությունից:

Մարկոս 11-13
Փրկիչն ուսուցանում է տաճարում և հետևում, թե ինչպես մի այրի լումաներ է
գցում տաճարի գանձանակի մեջ

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ սցենարները և հրավիրեք
ուսանողներին մտածել, թե ինչ տարբերություններ կան Տիրոջը
կատարված նվիրաբերությունների միջև յուրաքանչյուր սցենարում:

1. Մի կին իր եպիսկոպոսին է տվել մի մեծ գումար` որպես ծոմի
նվիրատվություն: Նույն ծխից մեկ այլ կին եպիսկոպոսին է տվել շատ
փոքր գումար` որպես ծոմի նվիրատվություն:

2. Մի մարդ ծառայում է որպես ցցի նախագահ։ Մեկ ուրիշը նույն ցցում
ծառայում է որպես Երեխաների Միության ուսուցիչ:

• Ի՞նչ տարբերություններ նկատեցիք յուրաքանչյուր սցենարում
կատարված նվիրաբերությունների միջև։

• Մարդն ինչպե՞ս կարող է զգալ, թե արդյոք Տիրոջը կատարած իր
նվիրատվությունը փոքր կթվա ուրիշների կատարած
նվիրատվությունների համեմատ:

Հրավիրեք ուսանողներին Մարկոսի 11-14 գլուխներն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց հասկանալ, թե
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ինչպես է Տերը վերաբերվում նրանց կողմից իրեն կատարած
նվիրաբերություններին:

Ցույց տվեք «Հաղթական մուտքը»
նկարը (Ավետարանի նկարների
գիրք[2009], հմր. 50, տես նաև
LDS.org)։ Համառոտ ամփոփեք
Մարկոսի 11․1-12.40` հիշեցնելով
ուսանողներին, որ Իր
մահկանացու կյանքի ծառայության
ավարտին Փրկիչը հաղթական
մուտք գործեց Երուսաղեմ, մաքրեց
տաճարը և ուսուցանեց մարդկանց
այնտեղ: Հիշեցրեք ուսանողներին,
որ երբ Փարիսեցիներն ու դպիրները փորձեր էին անում վարկաբեկելու
Փրկիչին, Նրան դժվար հարցեր էին ուղղում, մինչ Նա ուսուցանում էր
տաճարում: Երբ Փրկիչը պատասխանեց նրանց հարցերին, Նա
պարսավեց Փարիսեցիների ու դպիրների կեղծավորությունը (տես
Մատթեոսի 23):

Բացատրեք, որ մինչ Հիսուսը տաճարում էր, Նա վկա եղավ, թե մարդիկ
ինչպես էին գումար գցում տաճարի գանձանակի մեջ` որպես
նվիրաբերություն Աստծուն: Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 12.41–44 հատվածները և խնդրեք
դասարանին հետևել, թե Փրկիչն ինչ տեսավ գանձարանում:

• Փրկիչն ի՞նչ տեսավ գանձարանում:

Ցույց տվեք ձեր երկրի արժույթի փոքրագույն արժեք ունեցող
մետաղադրամը և բացատրեք, որ լուման «հրեաների կողմից
օգտագործվող ամենափոքր բրոնզե մետաղադրամն էր» (Աստվածաշնչի
բառարան, «Դրամ»):

• Ինչպե՞ս կարող է մարդն իրեն զգալ, եթե նա ի վիճակի է ընդամենը
երկու լումա նվիրաբերել Աստծուն:

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը այրի կնոջ նվիրատվության մասին` մյուս
նվիրատվությունների համեմատ:

• Ձեր կարծիքով, Փրիկիչն ինչո՞ւ նրա նվիրատվությունը համարեց
«ավելին», քան մյուս նվիրատվությունները:

• Հիմնվելով այն խոսքերի վրա, որոնք Տերն ասաց այրի կնոջ մասին,
մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Տիրոջը նվիրաբերություն
կատարելու մասին: (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, սակայն նրանք պետք է հնչեցնեն նմանատիպ մի սկզբունք.
Եթե մենք պատրաստ ենք Տիրոջը տալ այն ամենն, ինչ ունենք, Նա
կընդունի մեր նվիրաբերությունները, եթե նույնիսկ այն փոքր թվա
ուրիշների նվիրաբերությունների համեմատ:)

Ամփոփեք Մարկոսի 13 գլուխը` բացատրելով, որ Տերն ուսուցանեց Իր
Առաքյալներին Իր Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ։ Հիշեցրեք
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ուսանողներին, որ դուք ուսումնասիրեցիք այս ուսմունքները Ջոզեֆ
Սմիթ—Մատթեոսում:

Մարկոս 14.1-9
Մարիամն օծում է Փրկիչին
Բացատրեք, որ երբ Փրկիչն Իր աշակերտներին ուսուցանեց Իր Երկրորդ
Գալուստի նշանների մասին, Նա հեռացավ Երուսաղեմից և ուղևորվեց
Բեթանի` Սիմոն անունով մի մարդու տուն, ով նախկինում տառապել էր
բորոտությունից:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 14․3
հատվածները, իսկ մեկ այլ ուսանողի խնդրեք բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 12.3 հատվածները: Խնդրեք դասարանին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ պատահեց Փրկիչի հետ, երբ նա ճաշի էր նստած։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ Փրկիչի հետ, երբ Նա ճաշի էր նստած Սիմոնի
տանը: (Բացատրեք, որ կինը, ով օծեց Փրկիչին, Մարիամն էր`
Մարթայի և Ղազարոսի քույրը [տես Հովհաննես 12.1-3]:)

• Մարիամն ինչպե՞ս արտահայտեց Փրկիչի հանդեպ իր սերն ու
նվիրվածությունը:

Բացատրեք, որ Մարիամի կողմից Փրկիչի գլուխն ու ոտքերը նարդոսի
յուղով (թանկարժեք օծանելիքով) օծելը այնպիսի մեծարանք էր, որ
նույնիսկ թագավորները հազվադեպ էին ստանում այն (see James E.
Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512):

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 14․4-9 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով,
թե ճաշին մասնակցող որոշ մարդիկ ինչպես արձագանքեցին Մարիամի
կատարած քայլին: Բացատրեք, որ Հովհաննեսի 12.4-5 հատվածներից
սովորում ենք, որ Հուդա Իսկարիովտացին էր այն աշակերտը, ով դժգոհ
էր Մարիամի արարքից:

• Հուդա Իսկարիովտացին ինչպե՞ս արձագանքեց Մարիամի կողմից
Տիրոջը թանկարժեք յուղով օծելու քայլին:

• Համաձայն 5-րդ հատվածի, որքա՞ն արժեր անուշահոտ յուղը:
(Բացատրեք, որ երեք հարյուր դահեկանը մոտավորապես հավասար
էր այն գումարին, որ աշխատավորը կարող էր վաստակել մի տարում:)

• Փրկիչն ինչպե՞ս պատասխանեց Մարիամին ուղղված Հուդայի
քննադատությանը:

Նշեք «դա մի բարի բան գործեց ինձ վերայ» արտահայտությունը 6-րդ
հատվածում և բացատրեք, որ այն ցույց է տալիս, որ Փրկիչը գոհ էր
Մարիամի կատարած քայլից: Նաև նշեք «դա ինչ որ ունէր, արավ»
արտահայտությունը 8-րդ հատվածում և բացատրեք, որ սա ենթադրում է,
որ Մարիամը Տիրոջը տվել էր այն ամենն, ինչ ուներ:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես է Տերը զգում, երբ մենք նրան տալիս ենք մեր
ունեցածը։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր,
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բայց պիտի առանձնացնեն հետևյալ սկզբունքը. Փրկիչը գոհ է, երբ
մենք Նրան տալիս ենք մեր ունեցածը:)

Անդրադարձեք դասի սկզբում ներկայացված սցենարներին։ Խնդրեք
ուսանողներին օգտագործել այն ճշմարտությունները, որոնք նրանք
հայտնաբերեցին Մարկոսի 12 և Մարկոսի 14 գլուխներն
ուսումնասիրելիս, որպեսզի բացատրեն, թե այդ սցենարներից
յուրաքանչյուրում անհատներն ինչպես կարող էին գոհացնել Տիրոջը:

• Ինչպե՞ս կարող է այս ճշմարտություններին հավատալն օգնել այն
մարդուն, ով զգում է, որ շատ բան չունի Տիրոջը տալու:

• Ե՞րբ եք տեսել, որ ինչ-որ մեկը իր ողջ ունեցածը տվել է Տիրոջը։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյոք նրանք այժմ իրենց
ունեցած լավագույնն են տալիս Տիրոջը։ Խրախուսեք նրանց ընտրել
իրենց կյանքի մի ոլորտ, որտեղ նրանք կկարողանային
կատարելագործվել և մի նպատակ սահմանել, որը կօգներ նրանց Տիրոջը
նվիրաբերել իրենց լավագույն ջանքերը:

Մարկոս 14:10–16:20
Հիսուսը սկսում է Իր Քավությունը, երբ Նա տառապում է Գեթսեմանում մեր
մեղքերի համար, Նա մատնվում է Հուդա Իսկարիովտացու կողմից և
մեղադրվում հրեա ղեկավարների առջև

Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Դուք երբևէ զգացե՞լ եք, որ ոչ-ոք չի հասկանում ձեզ կամ ինչի միջով եք
դուք անցնում:

• Դուք երբևէ զգացե՞լ եք, որ ձեր անցյալի մեղքերը ձեզ չեն
կարող ներվել:

Հրավիրեք ուսանողներին Մարկոսի 14 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց, ովքեր,
հնարավոր է, ունեն այս զգացումները:

Ամփոփեք Մարկոսի 14.10-31 հատվածները` բացատրելով, որ Մարիամն
օծեց Հիսուսին, և մի քանի օր անց Հիսուսն ու Առաքյալները ճաշակեցին
Զատիկը։ Այնուհետև Փրկիչը գնաց Գեթսեմանի պարտեզ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 14.32-34:
Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե Փրկիչն ինչ զգաց
Գեթսեմանի պարտեզում:

• Փրկիչն ինչպե՞ս էր զգում Գեթսեմանի պարտեզում:

Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
արտահայտությունները. զարհուրել, տխրել, խիստ տրտմած

Բացատրեք, որ այս արտահայտությունները վերաբերում են այն
տառապանքներին, որոնք Հիսուս Քրիստոսը տարավ` որպես Իր
Քավության մաս:

• Այս արտահայտությունները մեզ ի՞նչ են ուսուցանում Հիսուս
Քրիստոսի Քավության մասին: (Ուսանողների պատասխաններից

ԴԱՍ  42

304



հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Որպես Իր
Քավության մաս Հիսուս Քրիստոսը տառապեց ու տրտմեց
Գեթսեմանի պարտեզում:)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ 14.35-42
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Փրկիչն ի՞նչ արեց Իր ուժգին տառապանքների
պատճառով:

• Ի՞նչ արեց Փրկիչն Իր ուժգին տառապանքների պատճառով: (Օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ Հիսուսի տառապանքն այնքան դաժան
էր, որ Նա հարցրեց` արդյոք հնարավոր էր, որ Ինքը չկրեր այն:)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Հիսուս Քրիստոսը
տառապեց … որպեսզի Նա…

Բացատրեք, որ այլ ավետարանական հատվածներ կարող են օգնել մեզ
հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի տառապանքը, և թե ինչու էր Նա
պատրաստ տառապել մեզ համար:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հղումները։ Եսայիայի 53.3–5 և Ալմայի
7.11–13: Ուսանողներին զույգերի բաժանեք և հրավիրեք նրանց միասին
կարդալ հատվածները` փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ տանջանքներ կրեց և
ինչո՞ւ Նա տառապեց: Խնդրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանական տետրերում գրել,
թե ինչպես կավարտեին գրատախտակին գրված արտահայտությունն`
օգտագործելով իրենց սովորածը Եսայիայի 53.3–5 և Ալմայի 7.11–13
հատվածներից։ (Կարող եք բացատրել, որ սատարել բառը Ալմայի 7.12
հատվածում նշանակում է շտապել` ազատում բերելով ինչ-որ մեկին, կամ
հասնել օգնության։)

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների` կիսվել, թե ինչպես են ավարտել նախադասությունները:
Ուսանողների պատասխանները կարող են լինել նմանատիպ
նախադասություններ. Հիսուս Քրիստոսը տառապեց մեր ցավերով,
դժբախտություներով, փորձություններով, հիվանդություններով,
թուլություններով ու վշտերով, որպեսզի իմանար, թե ինչպես սատարեր
մեզ: Հիսուս Քրիստոսը տառապեց մեր մեղքերի համար, որպեսզի
կարողանար ջնջել մեր հանցանքները: Հիշեցրեք ուսանողներին, որ
մարդկության համար Փրկիչի տառապանքները սկսվեցին Գեթսեմանում
և շարունակվեցին ու ավարտվեցին Նրա Խաչելությամբ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ այն ճշմարտության
կարևորությունը, որ որպես Իր Քավության մի մաս Հիսուս

Քրիստոսը տառապեց ու վշտացավ Գեթսեմանի պարտեզում, ցուցադրեք
տեսանյութ` «Հատուկ վկայություն. Երեց Հոլանդ» (2:38), որտեղ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Հոլանդը վկայում է Գեթսեմանում Փրկիչի
տառապանքի մասին: Այս տեսանյութը առկա է LDS.org կայքում:

• Իմացությունը, թե ինչ տառապանքներ կրեց Փրկիչը և ինչու Նա
տառապեց, ինչպե՞ս կօգնի ձեզ դիմակայել փորձություններին,
ցավերին ու դժբախտություններին:
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• Ե՞րբ եք զգացել, որ Փրկիչը սատարել է ձեզ ցավի, հիվանդության կամ
վշտի ժամանակ:

• Ի՞նչ զգացումներ ունեցաք դուք, երբ ապաշխարեցիք և զգացիք, որ ձեր
մեղքերը ջնջվել են (կամ մաքրվել են) Հիսուս Քրիստոսի Քավության
միջոցով:

Ամփոփեք Մարկոսի 14.43-16.20 հատվածները` բացատրելով, որ
Հիսուսին տարան Սանհեդրին` անօրինական դատավարության համար և
դատապարտեցին մահվան: Խաչի վրա մահանալուց և հարություն
առնելուց հետո Նա հայտնվեց Իր Առաքյալներին և լիազորեց նրանց
ավետարանը տանել աշխարհին:

Կարող եք եզրափակել դասը՝ վկայելով այս դասին քննարկված
ճշմարտությունների մասին։
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Ղուկասի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ղուկասի ավետարանը տրամադրում է լրացուցիչ վկայություններ
Մատթեոսի և Մարկոսի կողմից գրանցված շատ ճշմարտություններին և
ունի նաև եզակի բովանդակություն: Ղուկասի ավետարանը կարող է
խորացնել ուսանողների հասկացողությունը Հիսուս Քրիստոսի
ուսմունքների վերաբերյալ և օգնել նրանց ավելի լիարժեք գնահատել
Նրա սերը և կարեկցանքը ողջ մարդկության հանդեպ, որոնք Նա
դրսևորեց Իր մահկանացու ծառայության ընթացքում և Իր անսահման
Քավության միջոցով:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ղուկասն է այս ավետարանի հեղինակը: Նա բժիշկ էր (տես Կողոսացիս
4.14) և «Հիսուս Քրիստոսի սուրհանդակը» (Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Ղուկաս 1.1 [Ղուկասի 1.1, ծանոթագրություն ա]):
Ղուկասը Պողոսի «գործակիցներից» մեկն էր (Փիլիմոն 1:24) և Պողոսի
միսիոներական զուգընկերը (տես 2 Տիմոթեոս 4.11): Ղուկասը գրել է նաև
Գործք Առաքելոցը (տես Աստվածաշնչի բառարան, «Ղուկաս»):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Չնայած իրականում հայտնի չէ, թե Ղուկասը երբ է գրել իր ավետարանը,
այն հավանաբար գրվել է առաջին դարի երկրորդ կեսին Ք.ծ.հ: Ղուկասի
աղբյուրները եղել են մարդիկ, ովքեր «սկզբիցն ականատես» (Ղուկասի
1.2) էին Փրկիչի մահկանացու կյանքի ծառայությանն ու Հարությանը: Մենք
չգիտենք, թե որտեղ է գրվել Ղուկասի ավետարանը:։

Ո՞ւմ համար է գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Ղուկասն իր ավետարանը հիմնականում նախատեսել էր հեթանոսների
լսարանի համար, և նա ներկայացրել էր Հիսուս Քրիստոսին թե որպես
հրեաների, թե որպես հեթանոսների Փրկիչ: Ղուկասն իր ավետարանը
հատկապես հասցեագրել է «Թեոֆիլիուսին» (Ղուկասի 1.3), որը
հունարեն նշանակում է «Աստծո ընկեր» կամ «Աստծո սիրելի» (տես
Աստվածաշնչի բառարան, «Թեոֆիլիուս»): Ակնհայտ է, որ Թեոֆիլիուսը
նախկինում հրահանգներ էր ստացել Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և
ուսմունքների վերաբերյալ (տես Ղուկասի 1.4): Ղուկասը հույս ուներ
տրամադրել հետագա հրահանգներ` առաջարկելով Փրկիչի մի
համակարգված պատմություն առաքելության և ծառայության մասին: Նա
ցանկանում էր, որ նրանք, ովքեր կարդան իր վկայությունը «իմանան
ստուգութիւնը» (Ղուկասի 1.4) Աստծո որդու մասին` Նրա կարեկցանքը,
Քավությունը և Հարությունը:
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Որո՞նք են այս գրքի մի քանի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Ղուկասի ավետարանը ամենաերկարն է չորս ավետարաններից և
ամենածավալուն գիրքն է Նոր Կտակարանում: Քրիստոնեությանը
վերաբերող ամենահայտնի պատմություններից մի քանիսը հատուկ են
միայն Ղուկասի ավետարանին. Հովհաննես Մկրտիչի ծնունդին
վերաբերող հանգամանքները (տես Ղուկասի 1.5–25, 57–80), Սուրբ
ծննդյան ավանդական պատմության նկարագրությունը (տես Ղուկասի
2.1–20), Հիսուսի` որպես 12-ամյա տղայի պատմությունը տաճարում (տես
Ղուկասի 2.41–52), առակները, ինչպես օրինակ` բարի սամարացու առակը
(տես Ղուկասի 10.30–37), անառակ որդին (տես Ղուկասի 15.11–32),
Հարուստ մարդու և Ղազարոսի առակը (տես Ղուկասի 16.19–31),
բորոտների պատմությունը (տես Ղուկասի 17.11–19) և պատմությունը
հարություն առած Տիրոջ մասին, ով քայլում էր Իր աշակերտների կողքին
Էմմաուս տանող ճանապարհին (տես Ղուկասի 24.13–32):

Այլ եզակի առանձնահատկություններից են Ղուկասի կողմից Հովհաննես
Մկրտիչի ուսմունքների ներառումը, որոնք ընդգրկված չեն այլ
ավետարաններում (տես Ղուկասի 3.10–14), նրա կողմից Հիսուս
Քրիստոսի աղոթասիրության շեշտադրումը (տես Ղուկասի 3.21, 5.16, 9.18,
28–29, 11.1) և նրա կողմից Յոթանասունին կանչելու, ուսուցման և
միսիոներական աշխատանքների ընդգրկումը (տես Ղուկասի 10.1–22):
Բացի այդ, Ղուկասը միակ ավետարանիչն է, ով արձանագրել է, որ
Փրկիչը թափեց իր արյունը Գեթսեմանում, և որ մի հրաշտակ ծառայեց
նրան (տես Ղուկասի 22.43–44):

Քանի որ Ղուկասի ավետարանը սկսվում և եզրափակվում է տաճարում,
այն նաև ազդանշան է հանդիսանում տաճարների կարևորության մասին`
որպես մարդկության հետ Աստծո հարաբերության գլխավոր վայրի (տես
Ղուկասի 1.9, 24.53):

Համառոտ շարադրանք
Ղուկասի 1–3 Կանխագուշակվում է Հովհաննես Մկրտիչի և Հիսուս
Քրիստոսի ծնունդն ու առաքելությունը: Ականատեսները վկայում են, որ
մանուկ Հիսուսը Մեսիան է: 12 տարեկանում Հիսուս Քրիստոսը
ուսուցանում է տաճարում: Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է
ապաշխարություն և մկրտում Հիսուս Քրիստոսին: Ղուկասը
արձանագրում է Հիսուս Քրիստոսի ծագումնաբանությունը:

Ղուկասի 4–8 Հիսուս Քրիստոսը փորձվում է անապատում: Նազարեթում
Նա Իրեն հայտարարում է որպես Մեսիա և մերժվում է: Հիսուս
Քրիստոսը ընտրում է Տասներկու Առաքյալներին և ուսուցանում է Իր
աշակերտներին: Նա ներում է մեղքերը և կատարում շատ հրաշքներ:

Ղուկասի 9-14 Տասներկու Առաքյալները ուղարկվում են քարոզելու և
բժշկելու: Հիսուս Քրիստոսը կերակրում է հինգ հազար մարդու և
կերպարանափոխվում է սարի վրա: Նա կանչում է Յոթանասունին և
ուղարկում է նրանց ուսուցանելու: Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է

ՂՈՒԿԱՍ
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աշակերտության, կեղծավորության և դատաստանի մասին: Փրկիչն
ուսուցանում է բարի Սամարացու առակը:

Ղուկաս 15-17 Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է առակներով: Նա
ուսուցանում է հանցանքի, հավատի ու ներման մասին: Հիսուս Քրիստոսը
բուժում է տասը բորոտների և ուսուցանում Իր Երկրորդ Գալուստի
մասին:

Ղուկասի 18–22 Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է ուսուցանել
առակներով: Նա նաև բուժում է մի կույր մարդու և ուսուցանում է
Զաքեոսին: Նա հաղթական մտնում է Երուսաղեմ, սգում է իր քաղաքի
համար և մաքրում տաճարը: Հիսուս Քրիստոսը կանխագուշակում է
Երուսաղեմի կործանումը և նկարագրում է նշանները, որոնք կնախորդեն
Իր Երկրորդ Գալուստին: Նա սահմանում է հաղորդության խորհուրդը,
ուսուցանում է Իր Առաքյալներին և տառապում է Գեթսեմանում: Նրան
դավաճանում են, բանտարկում, ծաղրում, խոցում և հարցաքննում:

Ղուկասի 23-24 Հիսուս Քրիստոսը դատվում է Պիղատոսի ու Հերովդեսի
առջև, խաչվում է և թաղվում: Գերեզմանի մոտ գտնվող հրեշտակները և
երկու առաքյալները Էմմաուս տանող ճանապարհին վկայեցին, որ
Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել: Փրկիչը հայտնվում է Իր
աշակերտներին Երուսաղեմում, խոստանում Իր Առաքյալներին, որ
նրանց իշխանություն կտրվի Աստծուց և համբարձվում երկինք:

ՂՈՒԿԱՍ
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ԴԱՍ 43

Ղուկաս 1
Նախաբան
Գաբրիել հրեշտակը հայտնվեց Զաքարիային և
հայտարարեց, որ Զաքարիան և նրա կինը` Եղիսաբեթը,
կունենան մի որդի, ում նրանք պիտի անվանեն
Հովհաննես: Վեց ամիս անց նույն հրեշտակը հայտնվեց

Մարիամին և հայտարարեց, որ նա լինելու է Աստծո
Որդու մայրը: Մարիամն այցելեց Եղիսաբեթին, և նրանք
ուրախացան Փրկիչի գալուստով: Երեք ամիս անց
Եղիսաբեթը ծնեց Հովհաննեսին:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 1.1-4
Ղուկասը բացատրում է իր ավետարանը գրելու պատճառները

Ցուցադրեք հետևյալ նկարները և խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե
ինչ է տեղի ունենում դրանցից յուրաքանչյուրում. «Հովսեփն ու Մարիամը
ճամփորդում են Բեթլեհեմ» (Ավետարանի նկարների գիրք [2009], հմր. 29,
տես նաև LDS.org), «Հրեշտակները հայտնվում են հովիվներին» (հմր. 31),
«Սիմեոնը մեծարում է մանուկ Քրիստոսին» (հմր. 32), «Պատանի Հիսուսը
Տաճարում» (հմր. 34), «Բարի Սամարացին» (հմր. 44), «Մարթան և
Մարիամը» (հմր. 45) և «Տասը բորոտները» (հմր. 46): Նշեք, որ այս և շատ
այլ իրադարձություններ ու ուսմունքներ Փրկիչի մահկանացու կյանքի
ծառայությունից գրի են առնվել Ղուկասի կողմից, բայց դրանք չկան
Մատթեոսի, Մարկոսի և Հովհաննեսի ավետարաններում:

Հակիրճ ներկայացրեք Ղուկասի
ավետարանը` բացատրելով, որ
Ղուկասը սկսել է իր ավետարանը`
դիմելով «Թէոփիլէ» անունով
մեկին (հատված 3) և բացատրել է
գրելու իր պատճառները: Թէոփիլէ
նշանակում է «Աստծո ընկեր»
(Աստվածաշնչի բառարան
“Theophilus”): Հրավիրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Ղուկաս 1.1-4 հատվածները:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով Ղուկասի
պատճառները գրելու համար:

Հեղինակի մտադրությունը

Երբ ուսուցանեք սուրբ գրություններից, փորձեք որոշել, թե մարգարեական գրողն ինչ էր
ցանկանում հաղորդել: Իր ավետարանը գրելու համար Ղուկասի մտադրությունների մասին
ավելին իմանալու համար, կարդացեք «Սուրբ Ղուկասի ավետարանի նախաբանը», որը
նախորդում է այս դասին:
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«Քրիստոսը Տաճարում», Հեյնրիխ Հոֆման: Տրամադրված է Ք.
Հարիսոն Քոնրոյ Co., Inc.-ի կողմից:

• Որո՞նք են այն մի քանի
պատճառները, ըստ որոնց
Ղուկասը գրել է այս
պատմությունը:

• Հիմնվելով Ղուկասի 1.4
հատվածի վրա, Ղուկասի
ավետարանի
ուսումնասիրությունը ի՞նչ
կարող է անել մեզ համար:

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն
Ղուկասի ավետարանը,
հավաստիացրեք նրանց, որ կարող
են «իմանալ ստուգութիւնը»
(հատված 4) այն
ճշմարտությունների, որոնք նրանց
ուսուցանել են Հիսուս
Քրիստոսի մասին:
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Ղուկաս 1.5-25
Գաբրիել հրեշտակը Զաքարիային
հայտնում է Հովհաննեսի գալիք
ծննդյան և Եղիսաբեթի
հղիության մասին:
Խնդրեք ուսանողներին խորհել
որևէ օրհնության կամ
պատասխանի մասին, որը նրանք
սպասում են Աստծուց կամ որի
համար հույս ունեն: Հրավիրեք
ուսանողներին ուշադրություն
դարձնել ճշմարտություններին, երբ
ուսումնասիրում են Ղուկասի 1
գլուխը, որոնք կօգնեն նրանց, երբ
նրանք սպասում են Աստծուց եկող
որևէ օրհնության կամ
պատասխանի:

Ուսանողներից մեկին
հանձնարարեք բարձրաձայն
կարդալ Ղուկասի 1․5-7
հատվածները և խնդրեք
դասարանին ուշադրություն
դարձնել, թե ովքեր էին հատուկ
օրհնության սպասել իրենց կյանքի
մեծ մասը։

• Ի՞նչ մանրամասնություններ ենք
սովորում Զաքարիայի ու
Եղիսաբեթի մասին այս
հատվածներից:

Ամփոփեք Ղուկասի 1.8-10
հատվածները, բացատրելով, որ
Զաքարիան նշանակված էր
Երուսաղեմի տաճարում
խնկարկություն անելու, մի
պատվավոր կոչում, որը
քահանային տրվում է կյանքում
միայն մեկ անգամ:

Ուսանողներին խնդրեք մտքում
կարդալ Ղուկասի 1․11–13,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց, մինչ Զաքարիան
տաճարում էր:

• Ըստ 13-րդ հատվածի,
Զաքարիան ու Եղիսաբեթը ո՞ր
աղոթքի պատասխանը պիտի
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ստանային։ (Նշեք, որ Զաքարիան ու Եղիսաբեթը հավանաբար երկար
տարիներ աղոթել էին երեխա ունենալու համար: Կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողներն իրենց սուրբ գրություններում նշեն «քո
աղոթքը լսուեցավ» արտահայտությունը։)

• Ի՞նչ զգաց Զաքարիան, երբ լսեց, որ ինքը և Եղիսաբեթը որդի պիտի
ունենային, չնայած այն բանին, որ նրանք «իրանց օրերը անց էին
կացրել»: (հատված 7):

Ամփոփեք Ղուկասի 1.14-17-ը, բացատրելով, որ Գաբրիել հրեշտակը
ասաց Զաքարիային, որ նա և Եղիսաբեթը «ուրախութիւն և ցնծութիւն»
կունենան (հատված 14), և որ նրանց որդին շատ մարդկանց
կպատրաստի Տիրոջ համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 1.18-20
հատվածները և խնդրեք դասարանին առանձնացնել, թե Զաքարիան
ինչպես պատասխանեց հրեշտակին: Հրավիրեք ուսանողներին հաղորդել
իրենց գտածի մասին:

• Ի՞նչ պատահեց Զաքարիային հրեշտակի խոսքերը կասկածի տակ
առնելու արդյունքում:

• Համաձայն հատված 20-ի, հրեշտակն ի՞նչ ասաց, որ տեղի կունենար
այն խոստումների հետ, որոնք ինքը տվեց Զաքարիային:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնում են հետևյալ ճշմարտությունը. Իր
ծառաների միջոցով տրված խոստումները կկատարվեն իրենց
ժամանակին: Գրեք այդ ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Ի՞նչ է նշանակում «իրանց ժամանակին» արտահայտությունը:
(Համաձայն Տիրոջ ժամանակի:)

Ցույց տալով գրատախտակին գրված արտահայտությունը` հարցրեք․

• Այս ճշմարտության իմացությունը ինչպե՞ս կարող է ազդել այն
եղանակի վրա, որով մենք արձագանքում ենք Տիրոջ խոստումներին։
(Ուսանողների պատասխանից հետո վերանայեք գրատախտակին
գրված ճշմարտությունը հետևյալ հայտարարությունը կազմելու
համար. Մենք կարող ենք վստահել Տիրոջ խոստումներին, որովհետև
Նրա խոսքերը կկատարվեն իրենց ժամանակին:)

• Ինչպե՞ս կարող է այս ճշմարտությունն օգնել մեկին, ով փափագում է,
որ աստվածային խոստումը կատարվի։

Ամփոփեք Ղուկասի 1․21-24 հատվածները` բացատրելով, որ երբ
Զաքարիան հեռացավ տաճարից, նա չէր կարողանում խոսել։ Ավելի ուշ
Եղիսաբեթը հղիացավ, ինչպես հրեշտակը խոստացել էր:

Խնդրեք մի ուսանողի (նախընտրելի է մի երիտասարդ կնոջ) կարդալ
Եղիսաբեթի խոսքերը Ղուկասի 1.25 հատվածից: Հրավիրեք
ուսանողներին մտածել, թե Եղիսաբեթն ինչպես էր զգում, երբ նա
պատրաստվում էր զավակ ունենալ: Կարող եք բացատրել, որ
Եղիսաբեթի խոսքերը, որ Տերը «[իր] նախատինքը մարդկանց միջից վէր
կառնէ», կարող է վերաբերել այն ամոթին, որը նա զգում էր հին
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Գաբրիել հրեշտակը հայտնվում է
Մարիամին

մշակույթներում տարածված սխալ տեսակետի պատճառով, թե
անպտղաբերությունը պատիժ է Աստծո կողմից:

Ղուկաս 1.26-38
Գաբրիել հրեշտակը Մարիամին հայտնում է Հիսուսի առաջիկա ծնունդի մասին

Ցուցադրեք «Ավետիս. Գաբրիել
հրեշտակը հայտնվում է
Մարիամին» (Ավետարանի նկարների
գիրք, հմր. 28, տես նաև LDS.org)
նկարը և խնդրեք ուսանողներին
պատկերացնել, թե ինչ կլինի, եթե
հրեշտակը անսպասելիորեն
հայտնվի նրանց: Ամփոփեք
Ղուկասի 1.26-27 հատվածները`
բացատրելով, որ Եղիսաբեթի
հղիության վեցերորդ ամսում
Գաբրիել հրեշտակն ուղարկվեց
Մարիամին, ով մի երիտասարդ
կին էր Նազարեթից։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 1․28-33
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել և գտնել այն
արտահայտությունները, որոնք օգնեցին Մարիամին հասկանալ այն
հանձնարարության կարևորությունը, որը Աստված տալիս էր իրեն:

• Ո՞ր արտահայտություններն օգնեցին Մարիամին հասկանալ այն
հանձնարարության կարևորությունը, որը Աստված տալիս էր իրեն։

• Ի՞նչ է նշանակում «Բարձրեալի Որդի» տիտղոսը (հատված 32):
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց պիտի
առանձնացնեն հետևյալ վարդապետությունը. Հիսուս Քրիստոսը Հայր
Աստծո Որդին է:)

Խնդրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ղուկասի 1.34 հատվածը,
փնտրելով Մարիամի հարցը: Խնդրեք նրանց ասել, թե ինչ գտան:
Բացատրեք, որ Մարիամի հայտարարությունը. «Ես այր չգիտեմ»,
նշանակում է, որ նա կույս էր:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 1.35-37
հատվածները և խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել
Մարիամի հարցին տված հրեշտակների պատասխանին:

Բացատրեք, որ բացի սուրբ գրությունների պատմություններից մենք
չգիտենք, թե Հիսուս Քրիստոսի արարման հրաշքն ինչպես է պատահել.
մեզ պարզապես ասել են, որ դա հրաշք էր, և երեխան, ով պիտի ծնվեր,
կլիներ Աստծո Որդին:
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Մարիամն այցելում է Եղիսաբեթին

Խուսափեք շահարկումներից

Մի շահարկեք այն սուրբ թեման, թե ինչպես էր տեղի ունեցել Փրկիչի արարումը:
Փոխարենը կենտրոնացեք սուրբ գրությունների ուսմունքների վրա, մտքում բերելով
դրանցից վկայություն այն մասին, որ Քրիստոսի ծնունդը հրաշք էր և Մարիամը «կույս էր
կոչվում թե ծննդաբերելուց առաջ, թե հետո» (Ezra Taft Benson, “Joy in Christ,” Ensign, Mar.
1986, 4, տես նաև 1 Նեփի 11.13–20, Ալմա 7.10):

• Ինչպես գրված է Ղուկասի 1.37 հատվածում, ի՞նչ հաստատեց
հրեշտակը, որն օգնում է բացատրել այս հրաշք իրադարձությունը:
(Ուսանողները պիտի առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը.
Աստուծո հետ ոչ մի բան անկարելի չէ: Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողներն իրենց սուրբ գրություններում նշեն այդ ճշմարտությունը։)

• Ըստ ձեզ, Մարիամը կամ Եղիսաբեթը ի՞նչ կասեին մեզ քաջալերելու
համար, եթե մենք զգայինք, որ ինչ-որ բան, որին մենք հույսով
սպասում ենք, անհնար է:

• Ո՞րն է այն փորձառությունը, որն ամրացրել է ձեր հավատն այն մասին,
որ Աստծո հետ ոչ մի բան անկարելի չէ:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ղուկասի 1.38 հատվածը`
փնտրելով, թե Մարիամն ինչ պատասխանեց հրեշտակին:

• Ի՞նչ վկայություն եք տեսնում այս հատվածում, թե Մարիամը
հավատաց հրեշտակի խոսքերին:

• Մարիամի կողմից հրեշտակի խոսքերի ընկալումն ինչո՞վ է
տարբերվում Զաքարիայի պատասխանից, որով նա արձագանքեց
հրեշտակի հայտարարությանը տաճարում:

Խրախուսեք ուսանողներին հետևել Մարիամի և Եղիսաբեթի
օրինակներին` հավատալով, որ եթե Աստված խնդրի նրանցից, իրենց
կյանքում Նրա հետ ոչ մի բան անկարելի չէ:

Ղուկաս 1.39–56
Մարիամն այցելում է Եղիսաբեթին և երկու կանայք վկայում են Փրկիչի մասին

Եթե հնարավոր է, ցուցադրեք
նկարը, որտեղ Մարիամն այցելում
է Եղիսաբեթին` վերջինիս
հղիության ժամանակ: Հարցրեք
ուսանողներին, թե ովքեր են
պատկերված նկարում և ինչ է
տեղի ունենում:

• Մարիամն ու Եղիսաբեթը,
կարծես, սովորական կանայք
են, բայց ինչպե՞ս էին նրանք
իրագործում այն կարևոր
դերերը, որոնք կփոխեին
աշխարհը:
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 1․41-45
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`
առանձնացնելով Եղիսաբեթի վկայությունը, որով կիսվեց Մարիամի հետ:

• Եղիսաբեթն ի՞նչ էր հասկացել Մարիամի վերաբերյալ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի (նախընտրելի է մի երիտասարդ կնոջ)
բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 1․46-49 հատվածները։ Դասարանին
խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե Մարիամն ինչպես էր
գովաբանում Տիրոջը։

• Հատված 49-ում տրված ո՞ր արտահայտությունն է Մարիամն
օգտագործում նկարագրելու, թե Տերն ի՞նչ է արել իր համար:
(«Մեծամեծ բաներ»:)

Ուսանողներին հրավիրեք մտքում վերընթերցել Ղուկասի 1.38, 45-46
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե Մարիամն ինչ էր արել, որը
թույլ էր տվել Տիրոջը «մեծամեծ բաներ» անել նրա համար։

• Մարիամն ի՞նչ էր արել, որը թույլ էր տվել Տիրոջը «մեծամեծ բաներ»
անել նրա համար։

Նշեք, որ ինչպես Զաքարիան, Եղիսաբեթն ու Մարիամն էլ իրենց դերեն
ունեին կատարելու աստվածային ծրագրում, մենք նույնպես ունենք
կարևոր դերեր, որոնք նախորոշված են Տիրոջ կողմից:

• Հիմնվելով Մարիամի օրինակի վրա, ի՞նչ տեղի կունենա մեր
կյանքում, եթե մենք փորձենք հավատարմորեն կատարել այն
պարտականությունները, որոնք Տերն ունի մեզ համար: (Օգնեք
ուսանողներին առանձնացնել հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք փորձենք
հավատարմորեն կատարել այն դերերը, որոնք Տերն ունի մեզ համար,
Նա կարող է մեծ բաներ կատարել մեր կյանքում:)

• Որո՞նք են այն մի քանի դերերը, որոնք Տերը ցանկանում է, որ մենք
կատարենք Իր ծրագրում:

• Ի՞նչ կարող է պատահել ձեր կյանքում, եթե դուք պատասխանեք
Տիրոջը, ինչպես Մարիամը պատասխանեց:

Ղուկաս 1.57-80
Ծնվեց Հովհաննես Մկրտիչը

Ամփոփեք Ղուկասի 1․57-80` բացատրելով, որ Եղիսաբեթի
ծննդաբերությունից հետո Զաքարիան հաստատեց, որ երեխային պիտի
անվանեն Հովհաննես։ Երբ նա այդպես վարվեց, անմիջապես
վերականգնվեց նրա խոսելու ընդունակությունը, և նա մարգարեացավ
Հիսուս Քրիստոսի և Հովհաննեսի առաքելության մասին:

Վկայեք, որ երբ մենք կատարում ենք մեզ աստվածայնորեն տրված
դերերը, ինչպես դա արեցին Զաքարիան, Եղիսաբեթն ու Մարիամը, Տերը
կարող է մեծ բաներ անել մեզ համար և մեր միջոցով: Խրախուսեք
ուսանողներին կատարել իրենց սեփական դերերը Տիրոջ ծրագրում։
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ԴԱՍ 44

Ղուկաս 2
Նախաբան
Հովսեփն ու Մարիամը ճամփորդեցին Բեթլեհեմ, որտեղ
ծնվեց Հիսուսը: Հովիվները հնազանդվեցին հրեշտակների
հրահանգներին`գտնել նորածին Հիսուսին, իսկ հետո
նրանք հռչակեցին Հիսուսի ծնունդը ուրիշներին: Սիմեոնը

օրհնեց Հիսուսին տաճարում, իսկ Աննան կիսվեց իր
վկայությամբ այն մասին, որ Քավիչն է ծնվել: Հիսուսը
մեծանում էր «իմաստութիւնով և հասակով, և շնորհքով`
Աստծոյ և մարդկանց մոտ» (Ղուկասի 2.52):

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 2.1-20
Հիսուսն է ծնվել Բեթլեհեմում
Կարող եք խնդրել, որ դասարանը երգի “Joy to the World” (Hymns, no. 201)
կամ մեկ այլ Սուրբ Ծննդյան հիմն` որպես հոգևոր երեկոյի մաս:

Ցուցադրեք «Հովսեփն ու Մարիամը
ճամփորդում են Բեթլեհեմ»
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 29, տես նաև LDS.org):
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել,
թե նրանք ինչ գիտեն Փրկիչի
ծնունդը շրջապատող
իրադարձությունների մասին:

Որպեսզի
նախապատրաստեք

ուսանողներին ուսումնասիրել Ղուկասի 2․1-20 հատվածները, հրավիրեք
նրանց անցկացնել «ճի՞շտ է, թե՞ սխալ» վիկտորինան: (Դասից առաջ
յուրաքանչյուր ուսանողի համար նախապատրաստեք վիկտորինայի մի
օրինակ:)

Վիկտորինա` «ճիշտ է, սխալ է» (Ղուկաս 2.1-20)
____1. Մարիամն ու Հովսեփը գնացին Բեթլեհեմ հարկերը վճարելու:

____2. Մարիամն ու Հովսեփը պիտի ճամփորդեին 44 կիլոմետր` Նազարեթից Բեթլեհեմ:

____3. Մարիամը Մանուկ Հիսուսին դրեց մսուրում, քանի որ պանդոկը լիքն էր
մարդկանցով:

____4. Հովիվները հետևեցին դեպի մսուրը տանող աստղին, ուր պառկած էր Հիսուսը:

____5. Բացի Մարիամից ու Հովսեփից, առաջինը հովիվներն էին, ովքեր տեսան Հիսուսին:

____6. Հրեշտակը հանձնարարեց հովիվներին ոչ-մեկին չպատմել իրենց տեսածի մասին:

Ուսանողներին հրավիրեք գտնել վիկտորինայի պատասխանները, երբ
նրանք ուսումնասիրեն Ղուկասի 2-րդ գլուխը։
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 2.1-5
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Հովսեփն ու
Մարիամն ինչու ճամփորդեցին Բեթլեհեմ:

• Հովսեփն ու Մարիամն ինչո՞ւ ճամփորդեցին Բեթլեհեմ: (Նշեք, որ
Ղուկասի 2.1, ծանոթագրությունբ հստակեցնում է, որ Կեսարը
ցանկանում էր գրանցել կամ հաշվել մարդկանց: Սա արվում էր
հարկերի գանձման նպատակով:)

Հրավիրեք ուսանողներին Աստվածաշնչի քարտեզների վրա գտնել հմր.
11-ը, «Սուրբ Երկիրը Նոր Կտակարանի ժամանակներում», որը գտնվում է
Աստվածաշնչի հավելվածում: Ուսանողներին խնդրեք գտնել Նազարեթը
և Բեթլեհեմը քարտեզի վրա և օգտագործելով բանալին, հաշվեք, թե
մոտավորապես ինչքան էին ճամփորդել Հովսեփն ու Մարիամը:
Ուսանողների պատասխանից հետո բացատրեք, որ հեռավորությունը
Նազարեթի և Բեթլեհեմի միջև մոտ 137-145 կիլոմետր էր և առնվազն
հինգ օր կպահանջվեր ոտքով գնալու համար, իսկ Հովսեփի ու Մարիամի
համար ավելի երկար` հաշվի առնելով Մարիամի վիճակը:

Օգտվեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օժանդակ
նյութերից

Եկեղեցին պատրաստել է սուրբ գրությունների ուսումնասիրության մի շարք օժանդակ
նյութեր և ներառել դրանք կանոնիկ գրքերում որոշ լեզուների համար: Այս օժանդակ
նյութերը ներառում են ծանոթագրություններ, թեմատիկ ցանկեր, նկարներ և քարտեզ:
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ժամանակ դրանք ուսուցիչների և ուսանողների
համար արժեքավոր միջոցներ են: Խրախուսեք ուսանողներին սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ժամանակ օգտվել ուսումնասիրման օժանդակ նյութերից։

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ըստ նրանց, որո՞նք են
համապատասխան հանգամանքները աշխարհի Արարիչի և Փրկիչի
ծնունդի համար։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 2.6-7
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով
Հիսուսի ծնունդի հանգամանքները:

• Չնայած Հիսուսի բացառիկ կարևոր կարգավիճակին` որպես Աստծո
Միածին Որդին մարմնում, որո՞նք էին Նրա ծնունդի հանգամանքները:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
2․8-14 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե
ինչպես հայտարարվեց Փրկիչի ծնունդը։ Հրավիրեք ուսանողներին
հաղորդել, թե ինչ գտան: Ցուցադրեք «Հրեշտակը հայտնվում է
հովիվներին» նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք [2009], հմր. 31, տես նաև
LDS.org)։
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• Համաձայն հատված 10-ի, մենք
ի՞նչ կարող ենք զգալ, քանի որ
ծնվել էր Փրկիչը: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո
գրատախտակին գրեք հետևյալ
անավարտ նախադասությունը.
Քանի որ Փրկիչը ծնվեց երկրի
վրա, մենք կարող ենք մեծ
ուրախություն ապրել:)

Երբ ուսանողները շարունակեն
ուսումնասիրել Ղուկասի 2-րդ
գլուխը, հրավիրեք նրանց փնտրել
օրինակներ այն բանի վերաբերյալ,
թե Փրկիչի ծնունդի մասին
իմացությունը ինչպիսի
ուրախություն բերեց ուրիշներին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
2.15-20 հատվածը։ Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե
հովիվներն ինչպես արձագանքեցին հրեշտակների ուղերձին:

• Ո՞ր արտահայտություններն են բացահայտում, թե հովիվներն ինչպես
արձագանքեցին հրեշտակների ուղերձին: (Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն «եկեք գնանք» արտահայտությունը հատված 15-ում
և «շտապելով եկան» արտահայտությունը 16-րդ հատվածում։)

• Ի՞նչ ապացույց կամ վկայություն ստացան հովիվները, քանի որ նրանք
ականջ դրեցին այս ուղերձին:

• Հովիվներն ի՞նչ արեցին, երբ ստացան իրենց վկայությունը Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

• Ձեր կարծիքով, հովիվներն ինչո՞ւ ուրիշների հետ կիսվեցին իրենց
զգացածով:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե
ինչ է տեղի ունենում, երբ մենք ստանում ենք մեր սեփական
վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին: (Օգտագործելով իրենց
սեփական բառերը, ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ
մի սկզբունք. Երբ մենք ստանում ենք մեր սեփական վկայությունը
Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք ցանկանում ենք մեր վկայությամբ
կիսվել ուրիշների հետ:)

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք
ցանկացել են ուրիշների հետ կիսվել Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
ավետարանի մասին իրենց վկայությամբ։ Քաջալերեք նրանց գործել
իրենց գրածների համաձայն: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների`
դասարանի հետ կիսվել իրենց փորձառություններով:
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Ղուկաս 2.21–39
Սիմեոնն ու Աննան հայտարարում են, որ Հիսուսը պետք է լինի
աշխարհի Փրկիչը

Ամփոփեք Ղուկասի 2.21-24 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսի
ծնունդից հետո Մարիամն ու Հովսեփը ներկայացրին Նրան տաճարում`
ըստ հրեական օրենքի (տես Ելից 13.2)։ Երկու մարդ տաճարում այդ օրը
ճանաչեցին մանուկ Հիսուսին որպես Մեսիա: Հրավիրեք դասարանի
երիտասարդ տղամարդկանց մտքում կարդալ Սիմեոնի պատմությունը
Ղուկասի 2․25-32 հատվածներից։ (Բացատրեք, որ «սպասում էր Իսրայէլի
մխիթարութեանը» արտահայտությունը հատված 25-ում վերաբերում է
Մեսիայի գալստյան սպասումին:) Հրավիրեք երիտասարդ կնոջը մտքում
կարդալ Աննայի պատմությունը Ղուկասի 2.36-38 հատվածներում (և եթե
անհրաժեշտ է, բացատրեք, որ «ութսուն»-ը հատված 37-ում նշանակում
է 80). Երբ ուսանողները կարդան իրենց հանձնարարված հատվածները,
հրավիրեք նրանց փնտրել հետևյալ հարցերի պատասխանները․

• Փրկիչի ծնունդի մասին գիտելիքը ի՞նչ ուրախություն բերեց այս
մարդուն:

• Նա ինչպե՞ս վկայեց Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Բավարար ժամանակ
հատկացնելուց հետո խնդրեք մի
երիտասարդ տղամարդու ոտքի
կանգնել, ամփոփել իր
կարդացածը և հաղորդել իր
պատասխանները նախորդ
հարցերին։ Ցուցադրեք «Սիմեոնը
երկրպագում է մանուկ
Քրիստոսին» նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր. 32, տես
նաև LDS.org)։

Ամփոփեք Ղուկասի 2.33-35
հատվածները` բացատրելով, որ
Սիմեոնը օրհնեց նաև Մարիամին
ու Հովսեփին։

Խնդրեք մի երիտասարդ կնոջ
ոտքի կանգնել, ամփոփել իր
կարդացած պատմությունը և
հաղորդել իր պատասխանները նախորդ հարցերին:

Հրավիրեք ուսանողներին բացատրել, թե Փրկիչի ծննդյան մասին
իմացությունը ինչպես կարող է ուրախություն բերել մեզ։ Հրավիրեք
ուսանողներին ցանկության դեպքում դասարանի հետ կիսվել Հիսուս
Քրիստոսի մասին իրենց վկայությամբ:

Ամփոփեք Ղուկասի 2.39 հատվածը` բացատրելով, որ այս
իրադարձություններին հաջորդիվ Մարիամը, Հովսեփն ու Հիսուսը
վերադարձան Նազարեթ։
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Ղուկաս 2.40 -52
Պատանի Հիսուսը ուսուցանում է տաճարում

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման օրագրերում կամ դասարանական տետրերում գրի
առնել մի ոլորտ, որտեղ նրանք կկամենային կատարելագործվել։
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների` ցանկության դեպքում կիսվել իրենց
գրածով: (Հիշեցրեք ուսանողներին չկիսվել այն փորձառություններով,
որոնք խիստ անձնական են կամ գաղտնի:)

• Իմանալով, թե ինչպիսին էր Հիսուսը, երբ պատանի էր, կարո՞ղ է օգնել
ձեզ` որպես երիտասարդի:

Բացատրեք, որ մենք քիչ մանրամասներ ունենք Հիսուսի
պատանեկության մասին, բայց եղածները մեծ օրհնություն և ուղեցույց
կարող են լինել մեզ համար, երբ ջանում ենք կատարելագործվել: Երբ
ուսանողներն ուսումնասիրեն Ղուկասի 2-րդ գլխի մնացած մասը,
հրավիրեք նրանց ուշադրությունը այն ճշմարտությունների վրա, որոնք
կարող են օգնել մեզ իմանալ, թե որ ոլորտների վրա պիտի կենտրոնանք,
երբ փորձում ենք կատարելագործվել:

(Ցուցադրեք «Հիսուսը աղոթում է Իր
Մոր հետ» նկարը [Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր. 33, տես
նաև LDS.org]:) Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Ղուկասի 2.40 հատվածը:
Դասարանին խնդրեք հետևել
նրան՝ փնտրելով, թե Ղուկասն
ինչպե՞ս է նկարագրել Հիսուսի
մանկությունը։ Բացատրեք, որ
զորանալ բառը նշանակում է
մեծանալ կամ աճել։ Հրավիրեք
ուսանողներին հաղորդել, թե
ինչ գտան:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
հերթով բարձրաձայն կարդալ
Ղուկասի 2.41-47 հատվածները:
Դասարանին խնդրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսն ի՞նչ արեց, երբ 12 տարեկան էր:

• Ինչո՞ւ էր Հիսուսը ետ ընկել ու մնացել տաճարում: (Հրավիրեք
ուսանողներին կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Ղուկաս 2.46
հատվածը, որը գտնվում է Ղուկաս 2.46, ծանոթագրություն գ,-ում`
փնտրելով, թե ինչպես է Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
պարզաբանում, թե Հիսուսն ինչ էր անում տաճարում, և այս
պարզաբանումն ինչպես է ավելի լավ համապատասխանում Ղուկասի
2.47-ում տրված նկարագրությանը:)
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 2.48-50
հատվածները։ Հանձնարարեք ուսանողներին հետևել` փնտրելով այն
խնդիրը, որը ծագեց, քանի որ ժողովուրդը հետևեց Հիսուսին։

Ղուկասի 2.48-50 հատվածները կարդալու փոխարեն կարող եք
ցուցադրել «Հիսուսն ուսուցանում է տաճարում» (2:30) տեսանյութը

«Հիսուս Քրիստոսի կյանքը» Աստվածաշնչյան տեսաշարից, որը մատչելի է
LDS.org կայքում:

• Հիսուսն ի՞նչ ասաց Մարիամին և Հովսեփին, երբ ծնողները
գտան Նրան:

• Այս պատմությունն ի՞նչ է բացահայտում Հիսուսի` Իր իսկական
ինքնության վերաբերյալ գիտելիքի մասին և որպես պատանի` Նրա
բնավորության մասին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 2.51-52
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել, բացահայտելով, թե ինչպես էր
մեծանում Հիսուսը։

• Ի՞նչ է նշանակում «[զարգանում էր] իմաստութիւնով»: (Դրսևորել
իմաստություն:) Մեծանալ «հասակո՞վ»: (Զարգանալ ֆիզիկապես:)
Զարգանալ «շնորհքով Աստուծոյ մո՞տ»: (Աճել հոգեպես:) Զարգանալ
«շնորհքո … մարդկանց մո՞տ»: (Զարգանալ սոցիալապես:)

• Հիմնվելով հատված 52-ի վրա, ինչպե՞ս կձևակերպեիք այն սկզբունքը,
որը կարող է առաջնորդել մեզ Հիսուսի օրինակին հետևելիս։
(Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Մենք
կարող ենք հետևել Հիսուսի օրինակին` ձեռք բերելով իմաստություն և
աճելով ֆիզիկապես, հոգեպես ու սոցիալապես:)

• Մեզ համար ինչու՞ է կարևոր զարգանալ այս չորս ոլորտներից
յուրաքանչյուրում: (Որպեսզի մենք դառնանք հավասարակշռված
մարդիկ:)

• Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել, երբ փորձել եք հետևել Հիսուսի օրինակին`
զարգանալով այս ոլորտներում:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ վերնագրերը և հրավիրեք
ուսանողներին արտագրել դրանք իրենց դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում. Մտավորապես,
ֆիզիկապես, հոգևոր առումով և սոցիալապես: Խնդրեք ուսանողներին այս
կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի տակ գրել մի նպատակ անձնական
զարգացման համար: Խրախուսեք ուսանողներին գործել ըստ այդ
նպատակների: Ավարտեք` կիսվելով ձեր վկայությամբ այս դասի
ընթացքում բացահայտված սկզբունքների վերաբերյալ:

(Այս վիկտորինայի պատասխաններն են. 1. Ճիշտ է, 2. Սխալ է, 3. Ճիշտ է, 4.
Սխալ է, 5. Ճիշտ է, 6. Սխալ է:)

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Կրկնողությունն օգնում է ուսանողներին հիշել սուրբ գրությունների
սերտման հատվածների տեղադրությունը: Օգտագործեք սուրբ
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գրությունների սերտման քարտերը կամ խնդրեք ուսանողներին ստեղծել
իրենց սեփական քարտերը` գրելով հիմնաբառերը կամ իմաստները
քարտերի դատարկ երեսին կամ թղթի վրա, իսկ հղումները` մյուս
երեսին: Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Խնդրեք նրանց ստուգել
միմյանց գիտելիքները` օգտագործելով քարտերը: Հրավիրեք
ուսանողներին օգտագործել այս քարտերը` ստուգելով իրենց և միմյանց
գիտելիքները: Կարող եք օգտագործել քարտի հիմնաբառերը սուրբ
գրությունների որոնման վարժությունը դասարանի հետ (տես «սուրբ
գրությունների որոնում» այս ձեռնարկի հավելվածում):
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ԴԱՍ 45

Ղուկաս 3-4
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում էր ապաշխարություն և
վկայում Մեսիայի գալուստի մասին: Հիսուս Քրիստոսը
մկրտվեց Հովհաննեսի կողմից, իսկ հետո 40 օր ծոմ
պահեց անապատում: Գալիլեա ճամփորդելուց հետո
Նազարեթում Հիսուսը հայտարարեց, որ Ինքը Մեսիան է:

Նազարեթի ժողովուրդը մերժեց նրան, և Նա գնաց
Կափառնա, որտեղ բժշկեց մի հիվանդի և դուրս
քշեց դևերին:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 3.1-22
Հովհաննես Մկրտիչը մարգարեանում է Հիսուս Քրիստոսի մասին

Նախքան դասի սկսվելը մի ուսանողի խնդրեք ուսումնասիրել Եղիայի և
Սարեփթացի այրի կնոջ պատմությունը Գ Թագավորաց 17.1-16
հատվածներում, իսկ մեկ այլ ուսանողի` ուսումնասիրել Նեմանի և
Եղիսեի պատմությունը Դ Թագավորաց 5.1-15 հատվածներում:
Բացատրեք, որ դասի վերջում նրանք համառոտ կամփոփեն այս
պատմությունները: Խնդրեք նրանց շեշտել, թե ինչ արեցին Նեմանը և
Սարեփթացի այրի կինը, որպեսզի ցույց տան իրենց հավատը և նշեք, որ
երկուսն էլ հեթանոսներ էին (ոչ Իսրայելի տնից):

Դասը սկսելիս ուսանողներին խնդրեք թղթի վրա գրել մի ժամանակի
մասին, երբ նրանք անջատ կամ մեկուսի էին զգում իրենց
շրջապատողներից այն բանի համար, որ ապրում էին Հիսուս Քրիստոսի
վերականգնված ավետարանով (խնդրեք նրանց թղթի վրա չնշել իրենց
անունները). Բավարար ժամանակից հետո խնդրեք ուսանողներին ձեզ
տալ թղթերը: Կարդացեք մի քանի փորձառություններ
դասարանի համար:

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 3.1-22 հատվածներն
ուսումնասիրելիս առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կարող են
բացատրել, թե ինչու այն մարդիկ, ովքեր ապրում են ավետարանով,
երբեմն կարող են առանձնացված զգալ ուրիշներից:

Բացատրեք, որ Մովսեսի օրենքով քահանայապետը գործում էր որպես
Ահարոնյան Քահանայության նախագահող պաշտոնյա և Իսրայելի
ժողովրդի քաղաքական ղեկավար: Բացատրեք, որ նախքան Փրկիչի
ծառայության ժամանակը քահանայապետի պաշտոնը ապականվել էր:
Աստծո կողմից ընտրված լինելու փոխարեն, քահանայապետերը
ընտրվում էին մարդկանց կողմից, ինչպես օրինակ Հերովդեսի և այլ
հռոմեական պաշտոնյաների կողմից (տես Աստվածաշնչի բառարան,
“High priest”):

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 3.2-6
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Աստված ում
հետ խոսեց` քահանայապետերի հետ խոսելու փոխարեն։
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• Ո՞ւմ ուղղվեց Տիրոջ խոսքը քահանայապետերի փոխարեն:
(«Զաքարիայի որդի Հովհաննեսին», ով նաև հայտնի է որպես
Հովհաննես Մկրտիչ:)

• Ի՞նչ էր ուսուցանում Հովհաննես Մկրտիչը:

Բացատրեք, որ Հովհաննեսի ժամանակ որոշ մարդիկ հավատում էին,
քանի որ իրենք Աբրահամի հետնորդներն էին` ավելի լավն էին կամ
Աստծո կողմից ավելի սիրված, քան ոչ Իսրայելացիները: Ուսանողներից
մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 3․7-9 հատվածները,
իսկ դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հովհաննես
Մկրտիչի` հրեաներն ինչ պիտի անեին Աստծուն գոհացնելու համար։

• Հովհաննես Մկրտիչն ի՞նչ ուսուցանեց, որ հրեաները անեին Աստծուն
գոհացնելու համար: (Բացատրեք, որ «պտուղը» մեր կատարած
ընտրությունների արդյունքն է:)

• Համաձայն հատված 9-ի, ի՞նչ կպատահի նրանց, ովքեր «բարի պտուղ»
չեն բերում կամ չեն ապրում արդարակյաց կյանքով:

Ամփոփեք Ղուկասի 3.10-15 հատվածները` բացատրելով, որ Հովհաննեսն
ուսուցանեց հրեաների հատուկ խմբի, թե նրանք ինչպես կարող են լավ
բարի պտուղ բերել: Հովհաննեսի ծառայությունն այնքան տպավորիչ էր,
որ ոմանք կարծում էին, թե նա էր Մեսիան:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 3.16-17
հատվածը և հարցրեք դասարանին, թե ըստ Հովհաննեսի, Մեսիան ի՞նչ
պիտի աներ, երբ գար:

• Ըստ Հովհաննեսի, ի՞նչ կաներ եկող Մեսիան:

Բացատրեք, որ «նա ձեզ Սուրբ Հոգով ու կրակով կմկրտէ» (հատված 16),
վերաբերում է Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալու մաքրող ու սրբագործող
ազդեցությանը:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ հատված 17-ը,
ցուցադրեք մի բուռ հատիկ կամ մանր խճաքար և մի քիչ թեփ կամ թղթի
մանր կտորներ: Խառնեք հատիկն ու թեփը միասին և խառնուրդը դրեք ոչ
խորը սկուտեղի վրա:

• Ինչպե՞ս կարող ենք հատիկը բաժանել թեփից:

Բացատրեք, որ երբ ցորենը հավաքում և կալսում են (երբ ցորենն
առանձնացվում է բույսի մնացած մասերից), հատիկը պիտի քամհարվի:
Քամհարումը հնագույն մեթոդ է, որն օգտագործվում էր ցորենի հատիկը
թեփից (արտաքին կեղևից) և ծղոտից առանձնացնելու համար:
Քամհարողն օգտագործում էր մեծ թիակ կամ փայտե պատառաքաղ
(սուրբ գրություններում թարգմանված որպես «եղան»), որպեսզի
կալսված ցորենը օդ նետեին: Ապա զեփյուռը քշում, տանում էր ավելի
թեթև, ոչ անհրաժեշտ հարդը, իսկ ավելի ծանր ցորենի հատիկները
ընկնում էին գետնին և կիտվում կալատեղում:

Որպեսզի պարզաբանեք այս հասկացողությունը, ցուցադրեք ձեռքի մի
եղան (կարող եք օգտագործել ծանր թուղթ, ստվարաթուղթ կամ թղթե
հովհար, եթե անհրաժեշտ է): Հրավիրեք մեկ այլ ուսանողի կանգնել
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դասարանի առաջ և խնդրեք նրան թափահարել եղանը հատիկների ու
թեփի վրա: Երբ ուսանողը թափահարում է եղանը, զգուշորեն նետեք
խառնուրդն այնպես, որ շարժվող օդը հեռու քշի թեփը, մինչ հատիկներն
ընկնեն ետ` սկուտեղի վրա: Ուսանողին խնդրեք նստել:

• Ի՞նչ են խորհրդանշում ցորենը և հարդը: (Ցորենը խորհրդանշում է
արդարներներին, իսկ պատյանը` ամբարիշտներին:)

• Ըստ 16-17-րդ հատվածների, ո՞վ է բաժանում արդարներին
ամբարիշտներից։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ ճշմարտությունը. Հիսուս
Քրիստոսը բաժանում է արդարներին ամբարիշտներից:)

• Չնայած արդարների վերջնական բաժանումն ամբարիշտներից տեղի
կունենա Դատաստանի օրը, Հիսուս Քրիստոսին հետևելը և Նրա
ավետարանով ապրելն ինչպե՞ս կարող է պատճառ հանդիսանալ այն
բանի, որ Նրա աշակերտները այժմ զատվեն ուրիշներից:

• Մենք ինչո՞ւ պիտի հասկանանք, որ Հիսուս Քրիստոսին հետևելու
ձգտումը և Նրա ավետարանով ապրելը կարող է հիմք հանդիսանալ,
որ մենք ուրիշներից զատված զգանք մեզ:

Ամփոփեք Ղուկասի 3.18-22 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսը
եկավ, որ մկրտվի Հովհաննես Մկրտիչի կողմից։ Ավելի ուշ Հովհաննես
Մկրտիչը բանտարկվեց Հերովդեսի հրամանով:

Ղուկաս 3.23-38
Ներկայացվում է Հիսուսի տոհմածառը

Ամփոփեք Ղուկասի 9.23-38 հատվածները` բացատրելով, որ Ղուկասը
ներառել է Հիսուսի տոհմաբանությունը և վկայել, որ Հովսեփը
«ենթադրյալ» (ոչ իսկական) հայրն էր Հիսուսի, ով Աստծո Որդին է։

Ղուկաս 4.1-13
Հիսուսն անապատում փորձվում է սատանայի կողմից

Բացատրեք, որ Ղուկասի 4․1-13 հատվածները ընդգրում են այն
պատմությունը, որտեղ նկարագրվում է, թե Հիսուսն ինչպես 40 օր ծոմ
պահեց անապատում և մերժեց սատանայի փորձություննեըը:

Ղուկաս 4.14-30
Հիսուսը հայտարարում է, որ Ինքը Մեսիան է

Գրատախտակին թվարկեք կոտրված, խոցված, գերի, աղքատ և կույր բառերը:
Խնդրեք ուսանողներին խորհել մի ժամանակի մասին, երբ այս բառերից
մեկը կամ ավելին կնկարագրեր, թե նրանք ինչպես էին իրենց զգում։ Երբ
ուսանողներն ուսումնասիրեն Ղուկասի 4.14-30 հատվածները, հրավիրեք
նրանց գտնել, թե նրանք ինչպես սփոփանք կգտնեին այս
զգացմունքներից:

Ամփոփեք Ղուկասի 4.14-17 հատվածները` բացատրելով, որ անապատից
վերադառնալուց հետո Հիսուսը սկսեց քարոզել Գալիլեայի
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ժողովարաններում։ Շուտով Նա վերադարձավ Իր հայրենի Նազարեթ
քաղաքը: Երբ այնտեղ էր, Նա կանգնեց ժողովարանում և կարդաց
Եսայիայի գիրքը։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 4.18-21
հատվածները և խնդրեք դասարանին առանձնացնել, թե Եսայիան ինչ
ուսուցանեց Մեսիայի աստվածային առաքելության մասին:

• Հիսուսն ի՞նչ վկայեց Իր հայրենի քաղաք Նազարեթի ժողովրդին:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը.
Հիսուսը Մեսիան է, ով ուղարկվեց բժշկելու սրտով կոտրվածներին և
ազատելու հոգով գերվածներին:)

• Ինչպիսի՞ փորձառություններ եք ունեցել, որոնք ցույց են տվել, որ
Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է բժշկել և ազատել մեզ ներկայումս:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 4.22-ը և
խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե Նազարեթի
ժողովուրդն ինչպես արձագանքեց Հիսուսի այն համարձակ
հայտարարությանը, թե Ինքն է երկար սպասված Մեսիան:

• Ժողովուրդն ինչպե՞ս արձագանքեց Հիսուսի հայտարարությանը:

• Հիմնվելով հատված 22-ի վրա, ի՞նչ եք կարծում, Նազարեթի
ժողովուրդն ինչո՞ւ էր դժվարանում հավատալ, որ Հիսուսը Մեսիան է:

Ամփոփեք Ղուկասի 4.23 հատվածը` բացատրելով, որ Հիսուսը գիտեր, որ
Նազարեթի ժողովուրդը Իրենից կպահանջեր ապացուցել, որ Ինքը
Մեսիան է` կրկնելով այն հրաշքները, որոնք Նա գործեց Կափառնայում:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ղուկասի 4.24-27
հատվածները`փնտրելով, թե Հին Կտակարանի երկու պատմությունները,
որոնք Փրկիչը վկայակոչեց, երբ պատասխանում էր Նազարեթի
ժողովրդին: (Կարող եք հստակեցնել, որ խոսքը Եղիայի ու Եղիսեի
մասին է:) Խնդրեք ուսանողներին` կիսվել իրենց գտած նյութով:

Խնդրեք երկու ուսանողների, ում նախապես հրավիրել էիք
ուսումնասիրել այս պատմությունները, հիմա ներկայացնել իրենց
ամփոփումները: Այնուհետև բացատրեք, որ Հիսուսն ուսուցանեց
Նազարեթի ժողովրդին, որ չնայած կային Իսրայելացի այրիներ ու
բորոտներ, երկու ոչ Իսրայելացիները (հեթանոսները) ճաշակեցին
հրաշքները:

• Նեմանը և Սարեփթացի այրի կինը ինչպե՞ս դրսևորեցին իրենց
հավատքը:

• Այրի կնոջ և Նեմանի հավատն ինչո՞վ էր տարբերվում Նազարեթի
մարդկանց հավատից:

Համեմատեք և հակադրեք

Սուրբ գրության հատվածը երբեմն հստակեցվում է, երբ այն համեմատվում կամ
հակադրվում է որևէ ուրիշ բանի հետ: Երբ օգնում եք ուսանողներին նշել ուսմունքների միջև
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եղած նմանություններն ու տարբերությունները, մարդիկ կամ իրադարձությունները կարող
ուսանողներին ստիպել ուշադրության կենտրոնում պահել ավետարանի
ճշմարտությունները:

Նշեք, որ Հիսուսը այդ նույն հրաշքը կատարեց Նազարեթում, որովհետև
մարդիկ այնտեղ հիմնականում հավատի պակաս ունեին Նրա
նկատմամբ (տես Մատթեոսի 13.54–58, Մարկոսի 6.1–6):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հավատի մասին, երբ հակադրենք
Նազարեթի ժողովրդին այրի կնոջ ու Նեմանի հետ։ (Օգնեք
ուսանողներին առանձնացնել նմանատիպ մի սկզբունք. Երբ մենք
ցուցադրենք մեր հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք
ականատես կլինենք հրաշքների:)

Խնդրեք ուսանողներին մոտենալ գրատախտակին և թվարկել այն
եղանակները, որոնցով մենք կարող ենք ցույց տալ մեր հավատն առ այն,
որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է: Երբ ուսանողներն ավարտեն
ցուցակը, հարցրեք.

• Որո՞նք են օրհնությունների ու հրաշքների այն օրինակները, որոնք
գալիս են, երբ մենք ինքներս ենք առաջինը գործում հավատքով:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 4.28-30
հատվածները և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե
ժողովարանում գտնվողներն ինչպե՞ս արձագանքեցին Հիսուսին:
Հանձնարարեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով։

• Այս պատմությունն ինչպե՞ս է պարզաբանում այն փաստը, թե Հիսուս
Քրիստոսն ինչպե՞ս կառանձնացնի ամբարիշտներին արդարներից:
(Sես Ղուկաս 3.17:)

Ղուկաս 4.31-44
Հիսուսը դուրս է քշում դևերին և բժշկում է հիվանդներին

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հրավիրեք նրանց բարձրաձայն
կարդալ Ղուկասի 4.31-44 հատվածներն իրենց զուգընկերների հետ և
առանձնացնել այն օրհնությունները, որոնք ստացան Կափառնայի
ժողովուրդը Նազարեթի ժողովրդի ստացած օրհնությունների համեմատ:
Երբ ավարտեն ընթերցումը, հրավիրեք ուսանողներին իրենց
զուգընկերների հետ քննարկել հետևյալ հարցերին տված իրենց
պատասխանները (կարող եք հարցերը գրել գրատախտակին):

• Հիսուսին տված Կափառնայի ժողովրդի պատասխանը ինչո՞վ էր
տարբերվում Նազարեթի ժողովրդի տված պատասխանից:

• Կափառնայի մարդիկ ի՞նչ օրհնություններ ստացան Նազարեթի
մարդկանց ստացած օրհնությունների համեմատ:

• Այս պատմություններն ինչպե՞ս են պարզաբանում այն սկզբունքը, որ
եթե մենք հավատ ցուցաբերենք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ,
ականատես կլինենք հրաշքների:
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Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել վերջին
երկու հարցերին տված իրենց պատասխաններով:

Եզրափակեք դասը` կիսվելով Հիսուս Քրիստոսի և այն օրհնությունների
մասին վկայությամբ, որոնք դուք ստացել եք, երբ ցուցադրել եք ձեր
հավատը Նրա հանդեպ։ Հրավիրեք ուսանողներին իրենց տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում թվարկել մի
քանի ուղիներ, որոնցով կարող են ցուցադրել իրենց հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ: Հրավիրեք նրանց նպատակ սահմանել իրենց գրի
առած քայլերը կատարելու համար։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Մարկոս 10–Ղուկաս 4
(Մաս 9)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Մարկոս 10–Ղուկաս 4 գլուխներից (մաս 9) ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մաս: Դասը, որը դուք ուսուցանում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից
միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Մարկոս 10–16)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրում էին Փրկիչի հրավերը, որով Նա փոքր երեխաներին հրավիրում էր գալ Իր
մոտ, նրանք իմացան, որ եթե մենք ընդունենք ավետարանն ինչպես փոքր երեխաներ, մենք
կպատրաստվենք մտնելու Աստծո արքայությունը: Երբ նրանք կարդացին, թե Հիսուս Քրիստոսն ինչպես էր
հանդիմանում հարուստ երիտասարդ կառավարչին, նրանք սովորեցին, որ քանի որ Տերը սիրում է մեզ, կօգնի
մեզ իմանալ, թե մեր ջանքերում ինչն է պակասում, որպեսզի հետևենք Նրան, և եթե մենք խնդրենք Տիրոջը,
Նա կուսուցանի մեզ, թե մենք ինչ պիտի անենք, որպեսզի ժառանգենք հավերժական կյանքը: Այրի կնոջ
տված երկու լումայի և Մարիամի կողմից Տիրոջ ոտքերն օծելու մասին պատմություններն օգնեցին
ուսանողներին իմանալ, որ եթե մենք պատրաստ ենք Տիրոջը տալ այն ամենն, ինչ ունենք, Նա կընդունի մեր
նվիրաբերությունը, նույնիսկ եթե այն փոքր թվա ուրիշների նվիրաբերությունների համեմատ, և որ Տերը գոհ է,
երբ Նրան ենք տալիս մեր ողջ ունեցածը:

Օր 2 (Ղուկաս 1)
Այս դասում ուսանողներն ուսումնասիրեցին, թե ինչպես Գաբրիել հրեշտակը խոստացավ Զաքարիային և
Եղիսաբեթին, որ որդի կունենան: Նրանք նաև սովորեցին, որ Գաբրիելը Մարիամին ասաց, որ նա լինելու էր
Աստծո Որդու մայրը: Այս սուրբ գրություններից ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. Իր
ծառաների միջոցով տրված Տիրոջ խոստումները կկատարվեն իրենց ժամանակին: Հիսուս Քրիստոսը Հայր

Աստծո Որդին է: Աստուծո հետ ոչ մի բան անհնարին չէ: Եթե մենք փորձենք հավատարմորեն կատարել այն

դերերը, որոնք Տերն ունի մեզ համար, Նա կարող է մեծ բաներ կատարել մեր կյանքում:

Օր 3 (Ղուկաս 2)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, նրանք իմացան, որ քանի որ Փրկիչը ծնվեց
երկրի վրա, մենք կարող ենք մեծ ուրախություն ապրել: Նրանք նաև սովորեցին, որ եթե մենք ականջ դնենք
աստվածային հրահանգներին, մենք կարող ենք ստանալ մեր սեփական վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի

մասին, իսկ երբ ստանանք մեր սեփական վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք կցանկանանք

դրանով կիսվել ուրիշների հետ: Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հիսուս Քրիստոսի պատանեկությունը,
նրանք իմացան, որ մենք կարող ենք հետևել Հիսուսի օրինակին` ձեռք բերելով իմաստություն և աճելով

ֆիզիկապես, հոգեպես ու սոցիալապես:
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Օր 4 (Ղուկաս 3–4)
Այս դասում ուսանողները սովորեցին Հովհաննես Մկրտիչի և Հիսուս Քրիստոսի մկրտության մասին: Նրանք

նաև սովորեցին, որ Նազարեթում Հիսուսը հայտարարեց, որ Ինքը Մեսիան է: Այս պատմություններից

ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. Հիսուս Քրիստոսը բաժանում է արդարներին

ամբարիշտներից: Հիսուսը Մեսիան է, ով ուղարկվեց բժշկելու սրտով կոտրվածներին և ազատելու հոգով
գերվածներին: Երբ մենք ցուցադրենք մեր հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք ականատես կլինենք
հրաշքների:

Նախաբան
Այս դասը կարող է օգնել ուսանողներին հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը
տառապեց` որպես Իր Քավության մաս: Բացի դրանից ուսանողները
կհասկանան պատճառներից մի քանիսը, թե Փրկիչն ինչու տառապեց
մեզ համար:

Ուսուցման առաջարկներ
Մարկոս 14.10–16.20
Հիսուսը սկսում է Իր Քավությունը, երբ Նա տառապում է Գեթսեմանում մեր
մեղքերի համար, Նա մատնվում է Հուդա Իսկարիովտացու կողմից և
մեղադրվում հրեա ղեկավարների առջև

Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Դուք երբևէ զգացե՞լ եք, որ ոչ-ոք չի հասկանում ձեզ կամ ինչի միջով եք
դուք անցնում:

• Դուք երբևէ զգացե՞լ եք, որ ձեր անցյալի մեղքերը ձեզ չեն
կարող ներվել:

Հրավիրեք ուսանողներին Մարկոսի 14 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց, ովքեր,
հնարավոր է, ունեն այս զգացումները:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 14.32-34
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ
էր զգում Գեթսեմանի պարտեզում:

• Փրկիչն ինչպե՞ս էր զգում Գեթսեմանի պարտեզում:

Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
արտահայտությունները. զարհուրել, տխրել, խիստ տրտմած

Բացատրեք, որ այս արտահայտությունները վերաբերում են այն
տառապանքներին, որոնք Հիսուս Քրիստոսը տարավ` որպես Իր
Քավության մաս:

• Այս արտահայտությունները մեզ ի՞նչ են ուսուցանում Հիսուս
Քրիստոսի Քավության մասին: (Ուսանողների պատասխաններից
հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Որպես Իր
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Քավության մաս Հիսուս Քրիստոսը տառապեց ու տրտմեց
Գեթսեմանի պարտեզում:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս վարդապետությունը,
հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելի հետևյալ միտքը.

«Գեթսեմանում տառապող Հիսուսը սկսեց դառնալ «զարհուրած» (Մարկոսի

14.33) կամ հունարենով` «սարսափահար» և «ապշած»:

Պատկերացրե՜ք, Եհովան` այս և այլ աշխարհների Արարիչը, «ապշած»:
…Նա նախկինում երբեք անձնապես ծանոթ չէր եղել քավության անսովոր
ու ծանր ընթացքին: Ուստի, երբ հոգևարքի գագաթնակետն էր, անգամ Նա
իր յուրահատուկ բանականությամբ, երբևէ չէր պատկերացրել դրա ողջ

սարսափազդու ուժգնությունը: Զարմանալի չէ, որ մի հրեշտակ եկավ Նրան ուժ տալու
համար: (Տես Ղուկաս 22.43:)

Ողջ մարդկային մեղքի ծանրությունը` անցյալ, ներկա և ապագա, ճնշում էր այդ
կատարյալ, անմեղ և զգայուն Հոգին: Մեր բոլոր թուլություններն ու տկարություններն
ինչ-որ կերպ կազմում էին Քավության սոսկալի թվաբանության մասը: (Տես Ալմա 7.11–12,
Եսայիայի 53.3–5, Մատթեոսի 8.17:) …

Հնարավո՞ր է, որ այս ծայրահեղ իրավիճակում Նա «մացառներից փրկարար խոյի» հույս
ուներ: Ես չգիտեմ։ … Նրա տառապանքը, ինչպես որ այն եղել է, իր հրեշավորությամբ
բազմապատկված անսահմանությամբ, հարուցեց ավելի ուշ խաչի վրա Նրա հոգու
աղաղակը, իսկ դա լքված լինելու աղաղակ էր: (Տես Մատթեոս 27.46:) …

Հրաշալի ու փառավոր Քավությունը ողջ մարդկության պատմության մեջ ամենակարևոր
իրադարձությունն է: Դա մի առանցք էր, որի շուրջ պտտվում էր այն ամենը, որն ի վերջո
կարևոր էր: Բայց այն պտտվում էր Հիսուսի հոգևոր հնազանդության շուրջ» (“Willing to
Submit,” Ensign, May 1985, 72–73):

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Մարկոսի 14.35-42 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչ արեց Իր ուժգին
տառապանքների պատճառով:

• Ի՞նչ արեց Փրկիչն Իր ուժգին տառապանքների պատճառով: (Օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ Հիսուսի տառապանքն այնքան դաժան
էր, որ Նա հարցրեց` արդյոք հնարավոր էր, որ Ինքը չկրեր այն:)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Հիսուս Քրիստոսը
տառապեց … որպեսզի Նա…

Բացատրեք, որ այլ ավետարանական հատվածներ կարող են օգնել մեզ
հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի տառապանքը, և թե ինչու էր Նա
պատրաստ տառապել մեզ համար:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հղումները. Եսայիայի 53.3–5 և Ալմայի
7.11–13: Ուսանողներին բաժանեք զույգերի և հրավիրեք նրանց միասին
կարդալ հատվածները` փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ տանջանքներ կրեց և
ինչո՞ւ Նա տառապեց: Խնդրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանական տետրերում գրել,
թե ինչպես կավարտեին գրատախտակին գրված արտահայտությունը`
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օգտագործելով իրենց սովորածը Եսայիայի 53.3–5 և Ալմայի 7.11–13
հատվածներից։ (Կարող եք բացատրել, որ սատարել բառը Ալմայի 7.12
հատվածում նշանակում է շտապել` ազատում բերելով ինչ-որ մեկին, կամ
հասնել օգնության։)

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին`
կիսվել, թե ինչպես են ավարտել արտահայտությունը: Ուսանողների
պատասխանները պիտի նման լինեն հետևյալին. Հիսուս Քրիստոսը
տառապեց մեր ցավերով, դժբախտություններով, փորձություններով,
հիվանդություններով, թուլություններով ու վշտերով, որպեսզի իմանար,
թե ինչպես սատարեր մեզ: Հիսուս Քրիստոսը տառապեց մեր մեղքերի
համար, որպեսզի կարողանար ջնջել մեր հանցանքները: Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ մարդկության համար Փրկիչի տառապանքները
սկսվեցին Գեթսեմանում և շարունակվեցին ու ավարտվեցին Նրա
Խաչելությամբ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ այն ճշմարտության
կարևորությունը, որ որպես Իր Քավության մի մաս Հիսուս

Քրիստոսը տառապեց ու վշտացավ Գեթսեմանի պարտեզում, ցուցադրեք
տեսանյութ` «Հատուկ վկայություն. Երեց Հոլանդ» (2:38), որտեղ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Հոլանդը վկայում է Գեթսեմանում Փրկիչի
տառապանքի մասին: Այս ֆիլմը առկա է mormonchannel.org կայքում:

• Ի՞նչ տառապանքներ կրեց Փրկիչը և ինչո՞ւ Նա տառապեց. այս
գիտելիքն ինչպե՞ս կօգնի ձեզ դիմակայել փորձություններին, ցավերին
ու դժբախտություններին: (Տես ՎևՈւ 45.3-5:)

• Ե՞րբ եք զգացել, որ Փրկիչը սատարել է ձեզ ցավի, հիվանդության կամ
վշտի ժամանակ:

• Ի՞նչ զգացումներ ունեցաք, երբ ապաշխարեցիք և զգացիք, որ ձեր
մեղքերը ջնջվել են (կամ մաքրվել են) Հիսուս Քրիստոսի Քավության
միջոցով:

Ամփոփեք Մարկոսի 14.43-16.20 հատվածները` բացատրելով, որ
Հիսուսին տարան Սանհեդրինի (հրեական ղեկավարների) առաջ`
անօրինական դատավարության համար և դատապարտեցին մահվան:
Խաչի վրա մահանալուց և հարություն առնելուց հետո Նա հայտնվեց Իր
Առաքյալներին և ուղարկեց նրանց քարոզելու` խոստանալով, որ
նշաններն ուղեկցում են նրանց, ովքեր հավատում են: (Նշում. Հիսուս
Քրիստոսի մահը, թաղումը և Հարությունը նախապես մանրամասն
լուսաբանվել է, երբ ուսանողները ուսումնասիրում էին Մատթեոսի 27-28
գլուխները:

Խնդրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարկոսի 16.15 հատվածը:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Տերն ինչ առաջադրանք տվեց Իր Առաքյալներին:

• Դուք ինչպե՞ս կարող եք օգնել կատարել ավետարանը «բոլոր
աշխարհքին» քարոզելու առաջադրանքը մեր օրերում և ապագայում:

Կարող եք եզրափակել այս դասը՝ վկայելով այս դասին քննարկված
ճշմարտությունների մասին։

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  9
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Հաջորդ մասը (Ղուկասի 5.1-10.37)
Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե արդյոք նրանք երբևէ հետաքրքրվել
են` նրանց մեղքերը կարո՞ղ են ներվել իրենց: Բացատրեք, որ երբ հաջորդ
շաբաթ նրանք ուսումնասիրեն Ղուկասի 5.1–10.37 հատվածները, նրանք
կսովորեն իրենց մեղքերը ներելու Փրկիչի պատրաստակամության և այն
մասին, թե նրանք ինչ կարող են անել ներում ստանալու համար:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  9
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ԴԱՍ 46

Ղուկաս 5
Նախաբան
Փրկիչի օգնությամբ հրաշքով բազմաթիվ ձկներ որսալուց
հետո Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը Տիրոջ կողմից
կանչվեցին լինելու մարդկանց որսորդներ: Հիսուսը բուժեց
մի բորոտի ու մի անդամալույծի: Նա Մատթեոսին կանչեց

աշակերտ և ուսուցանեց, որ Ինքը եկել է մեղավորներին
ապաշխարության կանչելու: Հիսուսը նաև ուսուցանեց
նոր գինին հին տիկերի մեջ լցնելու առակը:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 5.1–11
Հիսուսը կանչում է Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին, որ հետևեն Իրեն և
դառնան մարդկանց որսորդներ
Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը. Երբևէ ձեզ խնդրե՞լ են ինչ-որ բան
անել, առանց իմանալու դրա բոլոր պատճառները: Ուսանողներին խնդրեք
խորհել այդ հարցի վերաբերյալ և մի քանիսին հրավիրեք կիսվել իրենց
պատասխաններով:

• Ինչո՞ւ է դժվար հետևել հրահանգներին, առանց հասկանալու դրանց
պատճառները:

• Եկեղեցու ղեկավարների ո՞ր պատվիրաններին կամ խորհրդին
կարող են որոշ երիտասարդներ դժվարությամբ հնազանդվել, եթե
նրանք լիովին չեն հասկանում դրանց պատճառները: (Կարող եք
գրատախտակին թվարկել ուսանողների պատասխանները:)

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 5.1-11 հատվածներում գտնել մի
սկզբունք, որը կարող է օգնել նրանց, երբ նրանք լիովին չեն հասկանում,
թե իրենց ինչու են խնդրում հետևել Տիրոջ պատվիրաններին ու
խորհրդին:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Ղուկասի 5․1-5 հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչ խնդրեց Սիմոնին (Պետրոսին)
անել, երբ Ինքն արդեն ավարտել էր քարոզը։ Խնդրեք ուսանողներին
հաղորդել` ինչ գտան: (Եթե անհրաժեշտ է` նշեք, որ հատված 4,
ծանոթագրություն ա հստակեցնում է, որ որս բառը վերաբերում է ձուկ
բռնելուն կամ ձկան որսին:)

• Սիմոնն ի՞նչ ասաց Փրկիչին ձուկ որսալու իրենց նախորդ
ջանքերի մասին:

• Ձուկ որսալու Սիմոնի սեփական փորձը նրան ի՞նչ կարող էր ստիպել
մտածել, երբ Փրկիչը հանձնարարեց նրան ուռկանները նորից
ծովը նետել:

• Ի՞նչ ասաց Սիմոնը, որը ցույց տվեց, որ նա վստահում էր Տիրոջը:
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 5.6-9
հատվածները և խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
տեղի ունեցավ, երբ Սիմոնն արեց այն, ինչ Տերը խնդրեց:

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Սիմոնն արեց այն, ինչ Տերը խնդրել էր:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Սիմոնի պատրաստակամությունից`
անել այն, ինչ Տերը խնդրեց, նույնիսկ, եթե նա չհասկացավ` ինչու:։
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
անենք, ինչ Տերը խնդրում է, նույնիսկ երբ մենք չենք հասկանում ինչու,
Նա մեզ կարող է տալ ավելի մեծ օրհնություններ, քան կարող էինք
ակնկալել: Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրատախտակին
գրեք հետևյալ սկզբունքը։)

Օգնեք ուսանողներին առանձնացնել ենթադրյալ սկզբունքներ
Շատ սկզբունքներ ուղղակիորեն գրված չեն սուրբ գրություններում, այլ պարզապես
ենթադրվում են ենթատեքստից։ Ենթադրվող սկզբունքները կարող են հաճախ
բացահայտվել` տալով հետևյալ հարցը. «Ո՞րն է այս պատմության բարոյախոսությունը
կամ իմաստը»: Օգնեք ուսանողներին սուրբ գրության պատմության մեջ վերլուծել
անհատների կամ խմբերի գործողությունները, վերաբերմունքն ու վարքագիծը և գտնել
օրհնությունները կամ հետևանքները , որ գալիս են արդյունքում: Սուրբ գրությունների
պատմություններն այս ձևով ուսումնասիրելը կարող է օգնել ավելի ակնհայտ դարձնել
ենթադրվող ավետարանական սկզբունքները:

• Ապրելով այս սկզբունքով, մենք ի՞նչ ուղիներով պիտի վստահենք
Հիսուս Քրիստոսին:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, հրավիրեք
որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ
Ռիչարդ Գ. Սքոթի հետևյալ հայտարարությունը. Կարող եք
ուսանողներին տալ այդ խոսքերի մեկական օրինակ.

«Այս կյանքը խորը վստահության փորձառություն է՝ վստահություն առ
Հիսուս Քրիստոս, վստահություն Նրա ուսմունքներին, վստահություն մեր
կարողությանը, երբ առաջնորդվում ենք Սուրբ Հոգով, որպեսզի
հնազանդվենք այդ ուսմունքներին երջանկության համար այժմ և
նպատակասլաց, անչափ երջանիկ հավերժական գոյության համար:
Վստահել` նշանակում է հնազանդվել հոժարակամ, առանց իմանալու

վերջը` սկզբից ի վեր (տես Առակաց 3.5-7): Արդյունք տալու համար Տիրոջ հանդեպ ձեր
վստահությունը պիտի լինի ավելի զորեղ ու տոկուն, քան ձեր անձնական զգացմունքների և
փորձի հանդեպ վստահությունը» (“Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 17):

• Ինչպե՞ս կարող ենք Տիրոջ հանդեպ նման վստահություն զարգացնել:

• Դուք կամ ձեր ընտանիքը արդյո՞ք ստացել եք ավելի մեծ
օրհնություններ, քան ակնկալում էիք, հետևելով Տիրոջ ցուցումներին,
նույնիսկ երբ լիովին չէիք հասկանում պատճառները:
(Պատասխանները կարող են ներառել փորձառություններ, որոնք օգնել

ԴԱՍ  46
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են ուսանողներին ի վերջո հասկանալ, թե Տերն ինչու էր տվել այդպիսի
ցուցումներ:)

Հրավիրեք ուսանողներին թղթի վրա գրի առնել Տիրոջ այն
պատվիրաններն ու խորհուրդը, որոնց կարող էին ավելի
հավատարմորեն հետևել, չնայած որ լիովին չեն հասկանում այդպես
վարվելու պատճառները: Եթե ժամանակը թույլ տա, կարող եք հրավիրել
նրանց աչքի անցկացնել «Երիտասարդներին զորացնելու համար» [գրքույկը,
2011] օգնող մտքերի համար:)

Ամփոփեք Ղուկասի 5.10-11 հատվածը` բացատրելով, որ Պետրոսը,
Հակոբոսն ու Հովհաննեսը թողեցին իրենց ձկնորսական նավակները,
որպեսզի հետևեն Հիսուսին։

Ղուկաս 5.12–26
Հիսուսը բուժում է մի բորոտի և մի անդամալույծ մարդու

Ուսանողներին ցույց տվեք հետևյալ առարկաները (կամ նկարեք դրանց
պատկերները գրատախտակին). ներարկիչ, վիրակապ, օճառ և փոքր
տոպրակ` սառույցի կտորներով:

• Այս առարկաներն ինչպե՞ս կարող են օգնել բուժել մարդկանց
հիվանդությունները կամ վերքերը:

• Բացի հիվանդությունից և ֆիզիկական վնասվածքից, մենք ուրիշ
ինչի՞ց բժշկվելու կարիք ունենք: (Թվարկեք ուսանողների
պատասխանները գրատախտակին. Պատասխանները կարող են
ընդգրկել` մեղք, կախվածություն, հուսահատություն և
վիրավորվածություն:)

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 5.12-25 հատվածներն
ուսումնասիրելիս առանձնացնել սկզբունքներ, որոնք ուսուցանում են
մեզ, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի օգնենք ինքներս մեզ և
ուրիշներին` ստանալու անհրաժեշտ բուժումը:

Գրատախտակին գծեք հետևյալ աղյուսակը և խնդրեք ուսանողներին`
արտագրել այն դասարանական տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման օրագրերում.

Նմանություններ Տարբերություններ

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հղումները. Ղուկասի 5.12–15 և Ղուկասի
5.17–25: Բացատրեք, որ այս հատվածները վերաբերում են այն բանին, որ
Փրկիչը բժշկեց երկու մարդու: Մարդկանցից մեկը բորոտ էր, իսկ մյուսը
կաթվածահար էր, այսինքն անդամալույծ: Ուսանողներին զույգերի
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բաժանեք: Խնդրեք նրանց իրենց զուգընկերոջ հետ կարդալ հետևյալ
պատմություններից յուրաքանչյուրը և քննարկել հետևյալ հարցերը.

• Ինչո՞վ են նման այս երկու բուժումները: Ինչո՞վ են դրանք տարբեր:

• Ի՞նչ դեր խաղաց հավատը այս պատմություններից յուրաքանչյուրում:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց աղյուսակներում գրանցել` ինչ գտան:
Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո ուսանողներին խնդրեք
ներկայացնել իրենց սովորածը։ Հրավիրեք ուսանողներին նշել «նա
նորանց հավատքը տեսնելով» արտահայտությունը հատված 20-ում:
Համոզվեք, որ ուսանողները հասկանում են, որ նրանց հավատը, ովքեր
կաթվածահար մարդուն բերեցին Փրկիչի մոտ, նպաստեց այս մարդու
բուժմանը:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
մենք ինչպե՞ս կարող ենք բուժվել և ինչ կարող ենք անել, որպեսզի
օգնենք ուրիշներին բուժվել։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր բառեր, բայց համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ
սկզբունքը. Երբ մենք հավատք ենք գործադրում և գալիս դեպի
Փրկիչը, Նա կարող է բժշկել մեզ: Մենք կարող ենք օգնել ուրիշներին
գալ դեպի Փրկիչը, որպեսզի նրանք բժշկվեն: Գրեք այս սկզբունքները
գրատախտակին:)

• Մենք ի՞նչ եղանակներով կարող ենք բժշկում ստանալ Փրկիչից:
(Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Փրկիչը կարող է հեռացնել մեր
թուլությունները մեզանից կամ Նա կարող է մեզ տալ քաջություն,
հավատ, սփոփանք ու խաղաղություն, որոնց կարիքը մենք ունենք,
որպեսզի տոկանք ու հաղթահարենք մեր թուլությունները:)

Խնդրեք ուսանողներին քննարկել գրատախտակին թվարկված
թուլությունները, որոնցից մարդիկ բժշկվելու կարիք կունենան:

• Դուք ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի օգնեք մարդկանց բերել Փրկիչի
մոտ` ստանալու Նրա բուժիչ զորությունը:

• Դուք կամ ձեր ծանոթը ե՞րբ եք բուժվել Փրկիչի հանդեպ հավատ
գործադրելով։ (Հիշեցրեք ուսանողներին, որ նրանք չպիտի կիսվեն այն
փորձառություններով, որոնք խիստ անձնական են կամ գաղտնի:)

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ ինչ-որ մեկը բերել է մեկ ուրիշին Տիրոջ
մոտ` ստանալու Փրկիչի բուժիչ զորությունը:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե նրանք ինչ կարող են անել, որպեսզի
ավելի մեծ հավատ գործադրեն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որպեսզի
բժշկվեն, ներվեն կամ մխիթարվեն կամ ինչ կարող են անել, որպեսզի
բերեն ընկերոջը կամ մեկ ուրիշին Փրկիչի մոտ: Խրախուսեք նրանց
գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման:
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Ղուկաս 5.27–35
Դպիրներն ու Փարիսեցիները հարցնում են, թե Հիսուսն ինչու է ճաշում
մաքսավորների և մեղավորների հետ

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 5.27-28 և
խնդրեք նրանց գտնել Փրկիչի հրավերը Ղևիին: Խնդրեք ուսանողներին
հաղորդել` ինչ գտան:

• Ի՞նչը ձեզ տպավորեց այն եղանակի մեջ, որով Ղևին պատասխանեց
Փրկիչի հրավերին:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Ղևիին նաև կոչում էին Մատթեոս (տես
Մատթեոս 9.9): Նա մաքսավոր էր, ինչը նշանակում է, որ նա իր ընկեր
հրեաներից հարկ էր հավաքում Հռոմեական կառավարության համար:
Հրեաները սովորաբար ատում էին մաքսավորներին և նրանց
վերաբերվում էին որպես վտարանդիների, մեղավորների և նույնիսկ
Իսրայելի ժողովրդի դավաճանների: Ամփոփեք Ղուկասի 5.29-35
հատվածները` բացատրելով, որ մինչ Հիսուսը ճաշում էր Ղևիի և
մյուսների հետ, դպիրներն ու փարիսեցիները դատապարտեցին Նրան
մեղավորների հետ ճաշելու համար։ Հիսուսն ուսուցանեց, որ Ինքը եկել է
մեղավորներին ապաշխարության կանչելու:

Ղուկաս 5.36–39
Հիսուսն ուսուցանում է նոր գինին հին տիկերի մեջ լցնելու առակը

Բացատրեք, որ Տերն օգտագործել է այս առակը, որպեսզի ուսուցանի
դպիրներին ու փարիսեցիներին։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 5.36-39 հատվածները:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` առանձնացնելով այն առարկաները,
որոնք Փրկիչն օգտագործեց Իր առակում։

• Փրկիչն ի՞նչ առարկաներ օգտագործեց Իր առակն
ուսուցանելու համար։

Ուսանողներին ցուցադրեք նոր գործվածքի մի կտոր և հին գործվածքի
մի կտոր, որի վրա անցք կա: Բացատրեք, որ «նոր հանդերձ»-ը հատված
36-ում վերաբերում է այն գործվածքին, որը դեռ չի նեղացել: Չի կարելի
հին հանդերձը նոր գործվածքով կարկատել, որովհետև, երբ նոր
գործվածքը նեղանա, հին հանդերձի անցքը ավելի կմեծանա, քան
նախկինում էր: Նմանապես, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ոչ թե
պարզապես կարկատան էր հին հավատալիքների ու սովորույթների
համար, այլ ճշմարտության ամբողջական վերականգնում:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ հատված 37, ծանոթագրություն ա
Թագավոր Ջեյմսի Աստվածաշնչի ՎՕՍ հրատարակությունում, որպեսզի
բացահայտեն, որ տիկերը վերաբերում են «կաշվե պարկերին» և եթե
հնարավոր է, ուսանողներին ցույց տվեք հին ու նոր կաշվի կտորներ:

• Ո՞րն է հին ու նոր կաշիների միջև եղած տարբերությունը: (Նոր կաշին
փափուկ է և ճկուն, հին կաշին կոշտ է ու դյուրաբեկ:)

Բացատրեք, որ երբ նոր գինին խմորվում է կաշվե պարկերում, ներսում
գազեր են անջատվում ու ձգում կաշին: Եթե տիկն արդեն այս ձևով ձգվել է,
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նոր գինին դրա մեջ նորից խմորելու փորձը այն պատռվելու վտանգի
կենթարկի:

Այս առակում նոր գինին ներկայացնում է Փրկիչի ուսմունքները և
հավիտենական ավետարանի լրիվությունը, իսկ հին գինին
ներկայացնում է փարիսեցիների սովորույթները, ավանդույթներն ու
համոզմունքները Մովսեսի օրենքի ներքո:

• Ի՞նչ կերպ կարող էին «հին տիկերը» ներկայացնել դպիրներին ու
փարիսեցիներին: (Ինչպես հին տիկերը չափազանց կոշտ են գինին
պահելու համար, դպիրներն ու փարիսեցիները կարծրասիրտ ու
դժկամ էին, որպեսզի փոխվեին ու ընդունեին Փրկիչին ու Նրա
ուսմունքները:)

• Ո՞ւմ էին կարող էին ներկայացնել «նոր տիկերը»։ (Այն մարդիկ, ովքեր
խոնարհ ու պատրաստակամ էին` փոխվելու և ընդունելու Փրկիչին և
Նրա ուսմունքները:)

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս առակից այն մասին, թե մենք ինչ պիտի
անենք, որպեսզի ընդունենք Տիրոջը և Նրա ավետարանը։
(Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք.
Որպեսզի ընդունենք Փրկիչին ու Նրա ավետարանը, մենք պիտի
լինենք խոնարհ ու հոժարակամ`փոխվելու համար: Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին գրել այս սկզբունքը իրենց սուրբ
գրություններում` հատված 39-ի կողքի լուսանցքում:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, հրավիրեք
նրանց վերընթերցել Ղուկասի 5-րդ գլուխը և փնտրել օրինակներ այն
մասին, թե մարդիկ ինչպիսի կարծր ու անզիջում վերաբերմունք ունեին
Փրկիչի ու Նրա ավետարանի հանդեպ, ինչպես նաև օրինակներ, թե
անհատները որքան խոնարհ և պատրաստակամ էին փոխվելու և աճելու`
հետևելով Փրկիչին: Խնդրեք մի քանի ուսանողների հաղորդել
իրենց գտածը:

Եզրափակեք դասը` կիսվելով Ղուկասի 5-րդ գլխից ուսուցանած
սկզբունքների վերաբերյալ ձեր վկայությամբ:
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ԴԱՍ 47

Ղուկասի 6.1–7.18
Նախաբան
Հիսուսն ուսուցանեց ուրիշներին բարիք գործելու
կարևորության մասին` ներառյալ Հանգստության օրը: Մի
գիշեր աղոթքով անցկացնելուց հետո, Նա կանչեց
Տասներկու Առաքյալների, իսկ հետո ուսուցանեց նրանց ու

մարդկանց բազմությանը: Նա նաև բժշկեց
հարյուրապետի ծառային ու վերակենդանացրեց այրի
կնոջ որդուն:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 6
Հիսուսը բժշկում է Հանգստության օրը, ընտրում Տասներկու Առաքյալների և
ուսուցանում բազմությանը

(Նշում. Ղուկաս 6-րդ գլխի բովանդակության մեծ մասը լուսաբանվել է
Մատթեոսի 5–7-րդ գլուխներին, 10.1–4, Մարկոսի 3.1–6 հատվածներին
վերաբերող դասերում: Դասի այս մասը կկենտրոնանա Ղուկասի 6.31-38
հատվածների վրա:)

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ կիրակնօրյա ժողովներին
նրանք լսել են մի հայտարարություն, որը վերաբերում է մոտիկ ապրող
մի ընտանիքին ծառայելու ծրագրին: Հայտարարությունից հետո նրանք
լսեցին չորս տարբեր արձագանքներ: Հանձնարարեք չորս ուսանողների
բարձրաձայն կարդալ այս հետևյալ ենթադրական պատասխանները․

1. «Այդ ընտանիքը վերջերս մեծ դժվարությունների միջով է անցնում:
Ուրախ կլինեմ օգնել նրանց, ինչով կարող եմ»:

2. «Լավ կլիներ վերջում հյուրասիրություն լիներ, եթե ոչ, ես գնում եմ»:

3. «Ես իրականում չեմ ուզում գնալ, բայց հաջորդ շաբաթ կարող եմ օգնել
մի ծրագրի միջոցով, որը ես եմ կազմակերպում, ուստի ես
հավանաբար կօգնեմ հիմա»:

4. «Եթե ընկերս գնա, ես էլ կգնամ»:

• Այս օրինակներն ի՞նչ են ասում այն պատճառների մասին, թե մարդիկ
ինչո՞ւ են երբեմն ծառայում ուրիշներին:

Խնդրեք ուսանողներին քննարկել այն հնարավորությունները, որոնք
նրանք ունեցել են ուրիշներին ծառայելու համար և ինչպե՞ս են նրանք
վերաբերվում ծառայությանը: Հրավիրեք Ղուկասի 6-7-րդ գլուխներն
ուսումնասիրելիս առանձնացնել սկզբունքներ, որոնք կարող են օգնել
նրանց ծառայել ավելի օգտակար եղանակներով:

Ամփոփեք Ղուկասի 6-րդ գլուխը, բացատրելով, որ մինչ Հիսուսը
Գալիլեայում էր Իր ծառայության սկզբում, Հանգստության օրը Նա բժշկեց
մի մարդու չորացած ձեռքը, մի գիշեր անցկացրեց աղոթքով և կանչեց
Տասներկու Առաքյալների: Ապա Հիսուսը սկսեց ուսուցանել նրանց և
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«ժողովրդի մեծ բազմությանը» (հատված 17), թե ինչպես ստանալ երկնքի
պարգևները:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ղուկասի 6.19 հատվածը և
գտնել, թե Հիսուսն ի՞նչ արեց մարդկանց համար, նախքան Նա կսկսեր
ուսուցանել նրանց: Խնդրեք ուսանողներին հաղորդել իրենց գտածը։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
6.31-35 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`
գտնելով, թե Տերն ինչ խորհուրդ տվեց Իր աշակերտներին:

• Հիսուսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց Իր աշակերտներին:

• Ըստ հատված 35-ի, մենք ի՞նչ պիտի ակնկալենք ուրիշներին բարիք
գործելու դիմաց։ (Դուք կարող եք հրավիրել ուսանողներին ընդգծել
«ոչինչ չակնկալելով» արտահայտությունը:)

• Մարդիկ ի՞նչ ժամանակավոր պարգևների հույս կարող են ունենալ,
երբ նրանք ծառայություն են մատուցում:

• Եթե մենք բարիք գործենք ուրիշների համար` փոխարենը առանց որևէ
բան ակնկալելու, Տերն ի՞նչ է խոստանում, որ կպատահի:
(Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Եթե
մենք բարիք գործենք ուրիշների համար, փոխարենը առանց որևէ բան
ակնկալելու, մեր վարձքը մեծ կլինի, և մենք Բարձրյալի զավակներ
կլինենք:)

Բացատրեք, որ չնայած մենք բոլորս Աստծո զավակներն ենք, նրանք,
ովքեր բարիք են գործում ուրիշներին, իրագործում են իրենց
աստվածային ներուժը` նմանվելով Երկնային Հորը:

• Այս խոստումն ինչո՞ւ է ամենալավ պարգևը ուրիշներին սիրելու և
նրանց համար բարիք գործելու համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 6.36-38
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով օրինակներ,
որոնք Հիսուսը բերեց այն եղանակների մասին, որոնցով մենք կարող են
բարիք գործել ուրիշների համար:

• Համաձայն 36-37 հատվածների, ի՞նչ օրինակներ բերեց Հիսուսն այն
ուղիների մասին, որոնցով մենք կարող ենք բարիք գործել մյուսների
համար: (Կարող եք բացատրել, որ նրանք, ովքեր բարիք են գործում
այս եղանակներով, կստանան Աստծո ողորմությունն ու ներումը:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ հատված 38-ը, դասարան
բերեք մի դույլ, զամբյուղ կամ արկղ և մի քանի այլ առարկաներ, ինչպես
օրինակ հագուստ, մթերք և ջրով լի շշեր: Բերեք այնքան իրեր, որոնք
կտեղավորվեն ձեր բերած տարայի մեջ: Հրավիրեք մի ուսանողի կանգնել
դասարանի առաջ և խնդրեք նրան տարայի մեջ տեղավորել որքան
հնարավոր է շատ առարկաներ: Երբ ուսանողն ավարտի, հարցրեք նրան.

• Ինչպե՞ս է «լավ չափով, թափ տրուած շարժուած լիփ-լիքը»
արտահայտությունը նկարագրում այս տարան լցնելու ձեր ջանքերը
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(հատված 38): (Շնորհակալություն հայտնեք ուսանողին և հրավիրեք
նրան նստել:)

• Այս արտահայտություններն ինչպե՞ս են նկարագրում այն ձևը, որով
Երկնային Հայրը հատուցում է մեզ, երբ մենք տալիս ենք ուրիշներին:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց պիտի
առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը. Երբ մենք մեծահոգաբար
տալիս ենք ուրիշներին, Երկնային Հայրն ավելի առատորեն է օրհնում
մեզ:)

• Մենք ի՞նչ եղանակներով կարող ենք մեծահոգի լինել
ուրիշներին տալուց:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք
մեծահոգաբար տվել են ուրիշներին: Ցուցադրեք հետևյալ հարցերը (կամ
ուսանողներին ապահովեք մեկական օրինակով) և հանձնարարեք
ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում պատասխանել դրանց։

• Ե՞րբ եք դուք կամ մեկը, ում ճանաչում եք, օրհնվել Տիրոջ կողմից`
մեծահոգաբար տալու համար:

• Ի՞նչ կանեք դուք մյուսների հանդեպ ավելի մեծահոգի լինելու համար:

Բավականաչափ ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողի
կիսվել իրենց գրածով: Խրախուսեք ուսանողներին աղոթքով փնտրել
Տիրոջ օգնությունը, երբ նրանք ջանում են ավելի մեծահոգի լինել
մյուսների հանդեպ:

Ղուկաս 7.1-10
Հիսուսը բուժում է հարյուրապետի ծառային

Բացատրեք, որ բազմությանը ուսուցանելուց հետո Հիսուսը մտավ
Կափառնա քաղաքը:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Ղուկասի 7․2-5 հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե ով էր փնտրում Հիսուսի օգնությունը, երբ
լսեց, որ Նա քաղաք է մտել։

• Ո՞վ էր փնտրում Հիսուսի օգնությունը:

Բացատրեք, որ հարյուրապետը հռոմեական բանակի սպա էր, ում
ենթակայության տակ կային 50-100 մարդ:

• Ի՞նչն էր անհանգստացնում հարյուրապետին:

Նշեք, որ հրեաները հիմնականում չէին սիրում հարյուրապետերին, քանի
որ վերջիններս ներկայացնում էին հռոմեացիների քաղաքական և
ռազմական իշխանությունը հրեաների ու նրանց երկրի վրա (տես Նոր
Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու կրթական համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 153):

• Ինչպիսի՞ մարդ էր հարյուրապետը:
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 7.6-8
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե
հարյուրապետն ինչպե՞ս դրսևորեց իր մեծ հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ:

• Հարյուրապետն ինչպե՞ս ցույց տվեց իր մեծ հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մոսիա 7․9-10 հատվածը:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե ինչպես հատուցվեց
այս հարյուրապետի մեծ հավատը։ Խնդրեք ուսանողներին հաղորդել
իրենց գտածը։

• Ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս պատմությունից:
(Ուսանողները կարող են նշել մի շարք սկզբունքներ, ներառյալ
հետևյալը. Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատ գործադրելով, մենք
կարող ենք օրհնություններ բերել ուրիշ մարդկանց կյանք:)

Ղուկաս 7.11-18
Հիսուսը վերակենդանացնում է այրի կնոջ որդուն
Բացատրեք, որ հարյուրապետի ծառային բժշկելու հաջորդ օրը Նա
գործեց մեկ այլ հրաշք:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 7.11-12
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչի՞
հանդիպեցին Հիսուսն ու Իր աշակերտները, երբ մոտեցան Նային կոչված
քաղաքին:

Ղուկասի 7.11–12-ը բարձրաձայն կարդալու փոխարեն կարող եք
ուսանողներին ցուցադրել մի հատված տեսանյութից«Այրի կինը

Նայինից» (0:00–0:45) «Հիսուս Քրիստոսի կյանքը» Աստվածաշնչյան
տեսաշարից, որը մատչելի է LDS.org կայքում:

Տեսալսողական ներկայացումներ

Տեսալսողական ներկայացումները լավագույնս օգնում են ուսանողներին սովորելու
ընթացքում և ավետարանի սկզբունքները կիրառելիս, որպեսզի ավելի լավ հասկանան
սուրբ գրություններում տրված իրադարձություններն ու սկզբունքները: Օգտակար կլինի
գրատախտակին գրել հատուկ բաներ, որոնք ուսանողները կարող են փնտրել կամ
հարցեր, որոնք նրանք կարող են քննարկել, երբ դիտում են կամ լսում ներկայացումը:
Կարող եք նաև դադարեցնել ներկայացումը հարցեր տալու համար կամ նշելու այն
տեղեկությունը, որը կարող է օգնել ուսանողներին:

• Ի՞նչ տեսան Հիսուսը և Նրա աշակերտները, երբ մոտեցան քաղաքի
մուտքին:

• Համաձայն հատված 12-ի, այս երիտասարդի մահն ինչու էր
հատկապես ողբերգական այս կնոջ համար:
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Նշեք, որ այս կինը ոչ միայն կորցրել էր իր միակ որդուն, այլև նախկինում
կորցրել էր իր ամուսնուն: Ի լրումն մեծ վշտի, նա հավանաբար զգում էր,
որ ինքն այլևս ոչ մեկը չուներ իրեն ֆինանսապես աջակցելու համար:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 17․13-15
հատվածները կամ ցուցադրեք տեսանյութի մնացած մասը (0:45–2:23)։
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Փրկիչն ի՞նչ արեց, երբ տեսավ սգացող կնոջը։ (Կարող եք բացատրել, որ
դագաղը այն տեղն է, որի մեջ դնում են մահացածի մարմինը:)

• Փրկիչն ի՞նչ արեց այս կնոջ համար:

• Համաձայն հատված 13-ի, Հիսուսն ինչո՞ւ բժշկեց այդ կնոջ որդուն:
Կարող եք նշել, որ այդ այրին չխնդրեց Նրան բուժել իր որդուն, բայց
Հիսուսը նկատեց նրա կարիքը, իսկ հետո օգնեց իրագործել այն:)

• Ի՞նչ զգացումներ կունենայիք դուք, եթե լինեիք այրի կնոջ
իրավիճակում և տեսնեիք, թե Փրկիչն ինչպես է վերակենդանացնում
ձեր որդուն մահից:

• Այս առակից ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն մասին, թե
մենք ինչպե՞ս կարող ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը. Մենք
կարող ենք հետևել Փրկիչի օրինակին` հասկանալով ուրիշների
կարիքները և հետո օգնել նրանց` հոգալով այդ կարիքները:)

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք նկատել ուրիշների կարիքները, երբ նրանք
չեն կիսվել դրանցով մեզ հետ:

Բացատրեք, որ երբ ուսանողները փնտրեն Սուրբ Հոգու
ընկերակցությունը, նրանք կարող են հուշումներ ստանալ այն մասին, թե
ինչպես պատասխանեն ուրիշների թաքնված կարիքներին: Բացի այդ,
ուսանողները կարող են խորհել Առաջին Նախագահությունից Նախագահ
Հենրի Բ. Այրինգի հետևյալ խորհրդի վերաբերյալ․ «Երբ հանդիպում եք
ինչ-որ մեկին, վերաբերվեք նրան, կարծես նա լուրջ
անախորժությունների մեջ է, և դուք շատ հաճախ ճիշտ կլինեք» («Տիրոջ
զորությամբ» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2004, 16):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին գիտակցել իրենց գտած սկզբունքի
ճշմարտությունն ու կարևորությունը, հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Տիրոջ ծառայությանը վերաբերող պատմություններից քչերն են ինձ
այնքան շատ հուզել, որքան կարեկցության այն օրինակը, որը Նա
ցուցաբերեց սգացող կնոջ հանդեպ Նայինում: …

Ինչպիսի զորություն, ինչպիսի քնքշանք, ինչպիսի կարեկցանք այսպիսով
դրսևորեց մեր Տերը: Մենք նույնպես կարող ենք օրհնել, եթե միայն հետևենք
Նրա վեհանձն օրինակին: Հնարավորություններն ամենուրեք են: Աչքեր են

պետք, որ տեսնեն խղճալի վիճակը, և ականջներ, որպեսզի լսեն կոտրված սրտի
աղերսանքները: Այո, ու մի հոգի` լի կարեկցանքով, որպեսզի մենք կարողանանք
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հաղորդակցվել ոչ միայն աչքը աչքին, կամ ձայնը ականջին, այլև Փրկիչի վեհապանծ ոճով`
նույնիսկ սիրտը սրտին» (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, Nov. 1993, 71):

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ընտանիքը կարեկցանք կամ ծառայություն
ստացել ուրիշներից, նույնիսկ, երբ դուք չեք խնդրել այն:

• Քրիստոսի օրինակին հետևելն ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ
զարգացնել ուրիշների չարտահայտված կարիքները նկատելու
ունակությունը:

Եթե տեսանյութը չեք ցուցադրել, հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 7.16-17 հատվածը։ Խնդրեք դասարանին
հետևել` փնտրելով, թե ժողովուրդն ինչպես արձագանքեց այրի կնոջ
որդու վերակենդանացման հրաշքին:

• Ժողովուրդն ինչպե՞ս արձագանքեց, երբ Հիսուսը վերակենդանացրեց
այրի կնոջ որդուն:

Բացատրեք, որ մարդիկ հայտարարեցին, որ «Մի մեծ մարգարէ է վեր
կացել մեր մէջ» (հատված 16) այն նմանությունների պատճառով, որ
գոյություն ունի Նային քաղաքից այրի կնոջ որդու բուժման և այն
դեպքերի միջև, երբ Հին Կտակարանի մարգարեներ Եղիան և Եղիսեն
վերակենդանացրին որդիներին մահից (տես Գ Թագավորաց 17.17–24, Դ
Թագավորաց 4.17–22, 32–37, Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ 154):

Եզրափակեք, հրավիրելով ուսանողներին հնարավորություններ փնտրել
բացահայտել ուրիշների չարտահայտված կարիքները։ Խրախուսեք
նրանց մեծահոգաբար ծառայել, փոխարենը առանց ինչ-որ բան
ակնկալելու:
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ԴԱՍ 48

Ղուկաս 7.18-50
Նախաբան
Հիսուսը գովաբանեց Հովհաննես Մկրտիչին և վկայեց, որ
Հովհաննեսը պատրաստել էր ճանապարհը Իր
ծառայության համար: Մինչ Հիսուսը ճաշում էր Սիմոն

Փարիսեցու տանը, մի ապաշխարող կին ցույց տվեց իր
հավատն ու սերը Փրկիչի նկատմամբ:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 7.18-35
Հիսուսը գովաբանում է Հովհաննես Մկրտիչին և վկայում Հովհաննեսի
առաքելության մասին

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր զույգին տվեք մի
կտոր թուղթ: Խնդրեք ուսանողներին հիշողությամբ գրի առնել որքան
հնարավոր է շատ փաստեր Հովհաննես Մկրտիչի մասին մեկ րոպեում:
Մեկ րոպե հետո ուսանողներին խնդրեք հաշվել փաստերի թիվը իրենց
թղթերի վրա։

• Հովհաննես Մկրտիչի մասին քանի՞ փաստ կարողացաք թվարկել մեկ
րոպեում:

Հրավիրեք ուսանողներին դասարանին ներկայացնել իրենց թվարկած մի
քանի փաստեր:

Եթե հնարավոր է, ցույց տվեք մի եղեգ և փափուկ գործվածքի մի կտոր:
Բացատրեք, որ Հիսուսն օգտագործեց այս առարկաները, որպեսզի
մարդկանց ուսուցաներ Հովհաննես Մկրտիչի բնավորության մասին:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 7.24-26
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Հիսուսն ի՞նչ
ուսուցանեց Հովհաննես Մկրտիչի մասին, մինչ վկայակոչում էր եղեգը և
փափուկ գործվածքը:

• Հովհաննես Մկրտիչն ինչո՞վ էր տարբերվում եղեգից կամ բարակ
խոտից: (Ի տարբերություն եղեգի, որը շարժվում է, երբ փչում է քամին,
Հովհաննես Մկրտիչը հաստատուն էր և անսասան իր վկայության ու
իր առաքելության կատարման մեջ:)
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Հովհաննես Մկրտիչը քարոզելիս

Ցուցադրեք Հովհաննես Մկրտիչի
ուղեկցող նկարը և հարցրեք.

• Հովհաննես Մկրտիչն ինչո՞վ էր
տարբերվում նրանցից, ովքեր
«փափուկ հանդերձներ հագած»
ապրում են ճոխության մեջ
«թագավորների պալատներում»
(հատված 25): (Հովհաննես
Մկրտիչն ապրում էր
անապատում և կրում էր ուղտի
մազից պատրաստված
հագուստ, որը շատ կոպիտ էր:
Աշխարհիկ
հարմարավետությունները
փնտրելու փոխարեն
Հովհաննես Մկրտիչը ձգտում էր
կատարել միայն
Աստծո կամքը:)

• Հիսուսն ի՞նչ ասաց Հովհաննես
Մկրտիչի մասին հատված 26-ում:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հովհաննես Մկրտիչի եզակի
դերը, բացատրեք, որ Հիսուսը մեջբերեց հարյուրավոր տարիներ առաջ
գրված մի մարգարեություն, որը պատմում էր մի «սուրհանդակի» մասին,
ով «ճանապարհ կպատրաստեր [Մեսիայի] առաջին» (Մաղաքիա 3.1):
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 7.27–28
հատվածը և խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե Հովհաննես
Մկրտիչն ինչո՞ւ էր եզակի մարգարեների մեջ:

• Հովհաննես Մկրտիչի համար ի՞նչ եզակի ու կարևոր դեր էր
նախասահմանված կատարելու: (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, բայց նրանք պիտի առանձնացնեն
հետևյալ ճշմարտությունը. Հովհաննես Մկրտիչը մարգարե էր, ում
համար նախասահմանված էր պատրաստել ճանապարհը Աստծո
Որդու համար և մկրտել Նրան:)

• Հովհաննես Մկրտիչն ինչպե՞ս էր պատրաստել ճանապարհը Հիսուս
Քրիստոսի գալուստի համար:

Բացատրեք, որ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է հետևյալը Ղուկասի 7.28
հատվածի վերաբերյալ․

«Հիսուսին վերաբերվում էին որպես փոքրագույն մեկի, ով կարող է հայցել
Աստծո արքայությունը և [ըստ երևույթին] նրանց մոտ ամենափոքր
վստահությունն ուներ որպես մարգարե. այսպիսով, Նա կարծես ասում էր.
«Նա, ում դուք փոքրագույնն եք համարում ձեր մեջ, որը ես եմ, ավելի մեծ է,
քան Հովհաննեսը» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ
[2007], 82):
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Ամփոփեք Ղուկասի 7.29-35 հատվածները` բացատրելով, որ շատերն էին
հավատում Հիսուսի ուսմունքներին, բայց փարիսեցիներն ու
օրինականները, ովքեր ներկա էին, մերժեցին Նրա ուսմունքները։
Հիսուսը բացատրել է, որ նրանք մերժում էին ճշմարտությունը, անկախ
այն բանից, արդյո՞ք Ինքն էր ուսուցանում, թե Հովհաննես Մկրտիչը:

Ղուկաս 7.36-50
Մինչ Հիսուսը ճաշում է Սիմոն Փարիսեցու հետ, մի կին լվանում է նրա ոտքերն
իր արցունքներով:
Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Կարո՞ղ եմ ես ներվել:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել այն ժամանակների մասին, երբ նրանք
ցանկացել են իմանալ` արդյոք իրենք կարող են ներվել: Ուսանողներին
հրավիրեք գտնել ճշմարտություններ, որոնք կպատասխանեն այս
հարցին, երբ շարունակեն Ղուկասի 7-րդ գլխի ուսումնասիրությունը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Ղուկասի 7.36–50
հատվածների բովանդակությունն ու ենթատեքստը, հրավիրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ ամփոփումն ու
բացատրությունը։

Սիմոն անունով մի փարիսեցի Հիսուսին հրավիրեց իր տուն խնջույքի:
Այսպիսի խնջույքների ժամանակ հյուրերը թիկնում էին ցածր սեղանի
շուրջ շարված բարձերին և իրենց ոտքերը հեռու մեկնում սեղանից: Այդ
ժամանակի սոցիալական սովորույթները թույլ էին տալիս կարիքավոր
մարդկանց հավաքել խնջույքներից մնացած ուտելիքը: Ուստի, անսովոր
չէր, որ չհրավիրված մարդիկ տուն մտնեին խնջույքի ժամանակ (James E.
Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 261):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Ղուկասի 7.36–50
հատվածների բովանդակությունը, կարող եք ցուցադրել «Արի ինձ

մոտ» (11:34) տեսանյութը, որը հասանելի է LDS.org-ում։ Կարող եք
ցուցադրել այն հատվածը, որտեղ պատկերված է Հիսուսը Սիմոն
Փարիսեցու տան խնջույքին (ժամանակային կոդ 4.17): Դասարանին
հանձնարարեք հետևել իրենց սուրբ գրություններով, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ պատահեց, երբ խնջույքի ժամանակ մի չհրավիրված
մարդ մտավ Սիմոնի տուն։ Ցուցադրումը դադարեցրեք Հիսուսի հետևյալ
խոսքերից հետո. «Ուղիղ դատեցիր» (Ղուկասի 7.43) (ժամանակային
կոդ 7:24).

• Ղուկասն ինչպե՞ս է նկարագրել Ղուկասի 7.37 հատվածում
պատկերված կնոջը:

• Կինն ինչպե՞ս արտահայտեց Փրկիչի հանդեպ ունեցած իր սերը:
(Կարող եք բացատրել, որ «մի շիշ անուշահոտ յուղը» թանկարժեք
բուրումնավետ յուղով լցված շիշ էր:

• Սիմոնն ի՞նչ մտածեց, երբ տեսավ, թե կինն ինչ էր անում:

Հիսուսի ուսուցանած առակը վերանայելու համար հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 7.40-43 հատվածները։
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Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով, թե Հիսուսն ի՞նչ ուսուցանեց
Սիմոնին։

Գրատախտակին արտագրեք հետևյալ աղյուսակը:

Պարտատեր= ____________________

Պարտապան, ով պարտք է 50
դահեկան =
____________________

Պարտապան, ով պարտք է 500
դահեկան =
____________________

Բացատրեք, որ պարտատերը մի մարդ է, ով պարտքով փող է տալիս,
իսկ պարտապանն այն մարդն է, ով պարտքով փող է վերցնում:
Պարտապանը համաձայնվում է պարտատիրոջը վերադարձնել փողը կամ
բանտ նստել: Խնդրեք ուսանողներից մեկին իր բառերով ամփոփել
առակը դասարանի համար:

• Ու՞մ է ներկայացնում պարտատերը: (Գրատախտակին գրեք Հիսուս
Քրիստոս «Պարտատեր» բառի կողքին:)

• Պարտապաններից ո՞ր մեկին կարող է ներկայացնել կինը, իսկ ո՞ր
մեկին` Սիմոն Փարիսեցին: Ինչո՞ւ: (Գրեք Սիմոն Փարիսեցի
«Պարտապան, ով պարտք է 50 պենս» և Կին «Պարտապան, ով պարտք
է 500 պենս» բառի տակ:)

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակներում ընդունված էր, որ
տանտերը պատվեր իր ականավոր հյուրերին ծառայություն մատուցելով,
ինչպես օրինակ` ողջունելիս համբուրելով, ոտքերը լվանալու համար ջուր
մատուցելով և օծելով նրանց գլուխները յուղով (James E. Talmage, Jesus the
Christ, 261):

Վերսկսեք տեսանյութը 7:25 ժամանակային կոդից և դադար տվեք այն
բանից հետո, երբ Հիսուսն ասում է. «Գնա խաղաղությամբ» (Ղուկասի 7.50)
(ժամանակային կոդ 8:52): Կամ հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով
բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 7.44-47 հատվածները: Խնդրեք
դասարանին փնտրել, թե Սիմոնն ինչպես վերաբերվեց Հիսուսին այն
բանի համեմատությամբ, թե կինն ինչպես վերաբերվեց Նրան, և նրանցից
յուրաքանչյուրն ինչպիսի՞ վերաբերմունք ուներ Հիսուսի հանդեպ:

• Ըստ հատվածներ 44-47-ի, որոնք են այն մի քանի տարբերությունները,
թե Սիմոնն ինչպես վերաբերվեց Հիսուսին, իսկ կինն ինչպես
վերաբերվեց Նրան, և նրանցից յուրաքանչյուրն ինչպիսի՞ զգացումներ
ուներ Հիսուսի հանդեպ: (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակի աղյուսակի մեջ:)

Երբ ուսանողներն ավարտեն հաղորդել իրենց գտած նյութը, աղյուսակը
պիտի նման լինի հետևյալին.
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Պարտատեր = Հիսուս Քրիստոս

Պարտապան, ով պարտք է 50
դահեկանՍիմոն Փարիսեցի

Հիսուսին ջուր չտվեց Իր ոտքերը
լվանալու համար

Չհամբուրեց նրան

Նրան յուղով չօծեց

Քիչ էր սիրում Նրան

Պարտապան, ով պարտք է 500
դահեկանԿին

Լվաց Նրա ոտքերն իր
արցունքներով և սրբեց դրանք
իր մազերով

Համբուրեց Նրա ոտքերը

Օծեց նրա ոտքերը
անուշահոտ յուղով

Շատ էր սիրում Նրան

• Ի՞նչ օրհնություն ստացավ կինը Փրկիչից:

Նշեք, որ համեմատելով Սիմոնին այն պարտապանի հետ, ով 50
դահեկան էր պարտք, Փրկիչն առաջարկում էր, որ Սիմոնը նաև ներման
կարիք ուներ իր մեղքերի համար:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ղուկասի 7.47-50
հատվածները և խնդրեք դասարանին առանձնացնել, թե ինչը
հնարավորություն տվեց, որ այս կինը ներում ստանա:

• Մենք ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս պատմությունից:
(Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ սկզբունքները
գրատախտակին. Երբ մենք հավատք ենք գործադրում` ցուցադրելով
մեր սերն ու նվիրումը Տիրոջ հանդեպ, կարող ենք ստանալ Նրա
ներումը: Երբ ստանում ենք Տիրոջ ներումը, մենք լցվում ենք Նրան
ավելի շատ սիրելու և ծառայելու ցանկությամբ:)

Օգնեք ուսանողներին բացահայտել սկզբունքները
Երբեմն նշեք վարդապետություններն ու սկզբունքները ուսանողների համար: Մյուս
դեպքերում դուք պիտի ուղղորդեք, խրախուսեք և թույլ տաք ուսանողներին` ինքնուրույն
բացահայտել այս ճշմարտությունները: Վարդապետություններն ու սկզբունքներն
առանձնացնելիս ուշադիր եղեք, որ դրանք արտաբերվեն հստակ և պարզորոշ: Եթե
ուսանողները գրեն սկզբունքներն ու վարդապետությունները գրատախտակին կամ նշեն
դրանք իրենց սուրբ գրություններում, ապա դա կօգնի նրանց հստակեցնել այս
ճշմարտություններն իրենց մտքում:

• Փրկիչին ավելի շատ սիրելու և ծառայելու ցանկությունն ինչո՞ւ կարող է
մեծանալ, երբ մենք ստանում ենք Նրա ներումը:

Հրավիրեք երեք ուսանողների կարդալ մեկական պարբերություն
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ․ Անդերսենի հետևյալ
հայտարարությունից.
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«Գոյություն ունեն անձնական արժանավորության և արդարակեցության
շատ աստիճաններ: Սակայն ապաշխարությունը օրհնություն է մեզ` բոլորիս
համար: Մեզանից յուրաքանչյուրը կարիք ունի շոշափելու Փրկիչի
ողորմածության բազուկները` մեր մեղքերի ներման միջոցով:

Տարիներ առաջ ինձ խնդրեցին հանդիպել մի մարդու հետ, ով մեր
այցելությունից շատ առաջ բուռն կյանքով էր ապրել: Իր վատ

ընտրությունների պատճառով նա կորցրել էր Եկեղեցու իր անդամությունը: Նա վաղուց էր
վերադարձել Եկեղեցի և հավատարմորեն պահում էր պատվիրանները, բայց հին
ապրելակերպը հետապնդում էր նրան: Հանդիպելով նրան, ես զգացի նրա խորը զղջումն
այն բանի համար, որ անտեսել էր իր ուխտերը: Մեր հարցազրույցից հետո ես դրեցի իմ
ձեռքերը նրա գլխին և քահանայական օրհնություն տվեցի։ Նախքան որևէ բառ
արտաբերելը, ես զգացի Փրկիչի սիրո անհաղթահարելի զգացումն ու ներումը այդ մարդու
համար: Օրհնությունից հետո մենք գրկախառնվեցինք և մարդն անկեղծորեն արտասվեց:

Ես զարմանում եմ ապաշխարող մարդու համար Տիրոջ գթության ու սիրո օղակող
բազուկների վրա, անկախ այն բանից, թե որքան եսասեր է ներված մեղքը: Ես վկայում եմ,
որ Փրկիչը կարող է և անհամբեր է` ներելու մեր մեղքերը: Բացառությամբ այն մի քանի
մարդկանց մեղքերի, ովքեր ընտրում են կորսվել` ավետարանի լրիվությունը ճանաչելուց
հետո, չկա որևէ մեղք, որ հնարավոր չէ ներել: Ինչ հրաշալի արտոնություն է մեզանից
յուրաքանչյուրի համար շրջվել մեր մեղքերից և գալ Քրիստոսի մոտ: Աստվածային ներումը
ավետարանի ամենաքաղցր պտուղներից մեկն է, որը հեռացնում է մեղքն ու ցավը մեր
սրտերից և դրանք փոխարինում ուրախությամբ ու խղճի խաղաղությամբ» («Ապաշխարե՛ք
… որպեսզի ես կարողանամ բուժել ձեզ», Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2009, 40–41)։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք
զգացել են Տիրոջ ներումը: Խնդրեք նրանց խորհել, թե նրանք ինչ էին
մտածում կամ զգում Փրկիչի հանդեպ:

Անդրադարձեք գրատախտակին գրված հարցին։ Խնդրեք ուսանողներին
բացատրել, թե նրանք ինչ կպատասխանեին, եթե ինչ-որ մեկը հարց տար
նրանց. «Կարո՞ղ եմ ես ներվել»:

Եզրափակեք դասը, վկայելով, որ Հիսուս Քրիստոսն ունի մեզ ներելու
զորություն, եթե մենք հավատ գործադրենք Նրա հանդեպ և
ապաշխարենք մեր մեղքերը:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին վերանայել գրությունների սերտման
հինգ հատվածները, որոնք նրանք մինչև հիմա ուսումնասիրել են այս
դասընթացում, կարող եք անցկացնել համառոտ կրկնողություն:
Ապահովեք հիմնաբառերը սեմինարիայի էջանշանից և խնդրեք
ուսանողներին գրի առնել սուրբ գրությունների համապատասխան
հղումները: Ավելի շատ գաղափարների համար` տես այս ձեռնարկի
վերջում գտնվող հավելվածը:
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ԴԱՍ 49

Ղուկաս 8-9
Նախաբան
Փրկիչը շարունակեց ծառայել Գալիլեայում, որտեղ Նա
մարգարեացավ Իր մահվան և Հարության վերաբերյալ:
Հեռանալով Գալիլեայից, Հիսուսն ուղևորվեց Երուսաղեմ`
ավարտելու Իր մահկանացու կյանքի ծառայությունը:
Սամարիայում Հակոբոսը և Հովհաննեսը ցանկանում էին
կրակ իջեցնել երկնքից` այրելու սամարացիների գյուղը,

որը մերժել էր Հիսուսին, բայց Նա ուսուցանեց, որ Ինքը
եկել է փրկելու մարդկանց, ոչ թե կործանելու նրանց:
Հիսուսը նաև ուսուցանեց իսկական
աշակերտության մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկասի 8.1-9.56
Փրկիչը հրաշքներ է գործում, ուսուցանում է` օգտագործելով առակներ և
ուղևորվում Երուսաղեմ

Գրատախտակին կամ թերթիկի վրա գրեք հետևյալ սցենարները:
Խնդրեք երեք ուսանողի բարձրաձայն կարդալ դրանք:

1. Երբ դուք քաղաքավարի խնդրում եք ձեր եղբորը օգնել հավաքել
թափթփված սենյակը, նա կոպիտ ասում է, որ ինքդ անես:

2. Երբ ծրագրում եք անցկացնել դպրոցական միջոցառում, մի քանի
համադասարանցիներ քննադատում են և ծիծաղում գաղափարի վրա,
որով դուք կիսվել եք:

3. Երբ դուք ավետարանով կիսվում եք ձեր ընկերոջ հետ, նա ասում է, որ
ձեր համոզմունքները տարօրինակ են:

• Ինչպե՞ս կզգայիք ձեզ այս իրավիճակներից յուրաքանչյուրում: Ինչպե՞ս
կարձագանքեիք:

Հրավիրեք ուսանողներին առանձնացնել ճշմարտություններ, երբ
ուսումնասիրեն Փրկիչի ուսմունքները Ղուկասի 8-9 գլուխներում, որոնք
կառաջնորդեն նրանց, երբ նրանք վիրավորված զգան մյուսների
գործողություններից կամ բառերից:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 8-9
գլուխների ամփոփումները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով
այն իրադարձությունները, որոնք գրանցված են այս գլուխներում:
Բացատրեք, որ քանի որ նրանք մանրամասն ուսումնասիրել են այս
գլուխները Մատթեոսի և Մարկոսի ավետարաններին վերաբերող
դասերում, այս դասը կկենտրոնանա Ղուկասի 9.51-62 հատվածների վրա:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 9.51 հատվածը
և խնդրեք դասարանին գտնել այն տեղը, ուր Փրկիչը որոշեց գնալ:
Բացատրեք, որ «նորա վերանալու օրերը» արտահայտությունը
վերաբերում է Փրկիչի համբարձմանը դեպի երկինք:

• Փրկիչը ո՞ւր որոշեց գնալ:
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Բացատրեք, որ հաստատել ինչ-որ բան նշանակում է անել այն վճռական
ու անկոտրում ձևով: Ավելի վաղ Փրկիչն Իր աշակերտներին
մարգարեացել էր, որ Իրեն կմատնեն, կխարազանեն և խաչի կհանեն
Երուսաղեմում (տես Մատթեոսի 20.17–19, Ղուկասի 9.44):

• Փրկիչի բնավորության մասին ի՞նչ է բացահայտում Երուսաղեմ գնալու
Նրա վճռականությունը, չնայած այս մարտահրավերներին։

Նշեք, որ Երուսաղեմ գնալու ճանապարհին Հիսուսն ու Իր աշակերտները
մոտեցան սամարացիների մի գյուղի: Հրավիրեք մի քանի ուսանողի
հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 9.52–54 հատվածները և խնդրեք
դասարանին փնտրել սամարացիների արձագանքը, երբ նրանք իմացան,
որ Հիսուսն ու Նրա աշակերտները ցանկանում են մտնել իրենց գյուղը:

• Սամարացիներն ինչպե՞ս արձագանքեցին, երբ իմացան, որ Հիսուսը և
Նրա աշակերտները ցանկանում են մտնել իրենց գյուղը:

• Հակոբոսն ու Հովհաննեսն ինչպե՞ս արձագանքեցին Փրկիչի հանդեպ
սամարացիների անհյուրընկալ և մերժողական վերաբերմունքին:

• Կարո՞ղ են մարդիկ այսօր չափազանց խիստ արձագանքել ուրիշների
կողմից իրենց հասցված անարգանքին և այլ վիրավորանքներին:
(Անդրադարձեք դասի սկզբում բերված սցենարներին և խնդրեք
ուսանողներին խորհել եղանակների մասին, որոնցով մարդիկ կարող
են չափազանցված արձագանք դրսևորել այս իրավիճակներում:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 9.55-56
հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով Փրկիչի
պատասխանը Հակոբոսին և Հովհաննեսին։ Հրավիրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով։

Բացատրեք, որ երբ Փրկիչն ասում էր. «Դուք չգիտէք` թէ ո՜ր հոգու էք դուք»
(հատված 55), Նա ենթադրում էր, որ Հակոբոսի և Հովհաննեսի պահանջը
ներդաշնակ չէր Աստծո Հոգու հետ, այլ ներդաշնակ էր սատանայի հոգու
հետ, ով բարկություն է դրդում մարդկանց սրտերում (տես 3 Նեփի
11.29–30):

• Փրկիչի արձագանքը սամարացիների մերժումին ինչո՞վ է
տարբերվում Հակոբոսի և Հովհաննեսի պատասխանից:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից, որը կարող
է առաջնորդել մեզ, երբ բախվում ենք վիրավորանքների:
(Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրատախտակին գրեք
նմանատիպ մի ճշմարտություն. Մենք հետևում ենք Փրկիչի օրինակին,
երբ ընտրում ենք համբերությամբ ու երկայնամտությամբ
պատասխանել վիրավորանքներին:)

Ուսանողներին հիշեցրեք դասի սկզբում դիտարկած սցենարների մասին։

• Ի՞նչ հնարավոր վտանգ կա այն բանում, եթե մենք ընտրենք
վիրավորված զգալ իրավիճակներից յուրաքանչյուրում:

• Այս իրավիճակներից յուրաքանչյուրում մենք ինչպե՞ս կարող ենք
հետևել Փրկիչի օրինակին:
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• Մենք ինչպե՞ս կօրհնվենք, եթե ընտրենք վիրավորանքներին
պատասխանել համբերությամբ և երկայնամտությամբ:

Խնդրեք ուսանողներին անդրադառնալ որևէ դեպքի, երբ նրանք ընտրել
են վիրավորվել ուրիշի բառերից կամ գործողություններից։ Խրախուսեք
ուսանողներին հետևել Փրկիչի օրինակին` ընտրելով համբերությամբ ու
երկայնամտությամբ պատասխանել վիրավորանքներին:

Անարգանքը չպետք է հանդուրժել

Երբ խնդրում եք ուսանողներին քննարկել իրենց հանդեպ կատարված զանցանքները և
պատասխանել դրանց համբերությամբ ու երկայնամտությամբ, հստակեցրեք, որ նրանք
չպիտի թույլ տան, որ շարունակվի իրենց հանդեպ գործադրվող ցանկացած տեսակի
անարգանք: Եթե ուսանողը չարաշահման զոհ է, անհրաժեշտության դեպքում պիտի
անհապաղ օգնություն խնդրի ծնողներից, քահանայության ղեկավարներից և այլ
իշխանավորներից:

Ղուկաս9․57-62
Հիսուսն ուսուցանում է իսկական աշակերտության մասին

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կանգնել դասարանի առաջ և տվեք նրան 20-30
մանր առարկաներ (ինչպես օրինակ հուլունքներ): Ուսանողին
հրահանգեք լուռ հաշվել առարկաները: Մինչ նա հաշվում է, հարցրեք
ուսանողներին, արդյո՞ք նրանք կարող են խանգարել հաշվելուն` շեղելով
ուսանողին: Հետևեք, որ ուսանողները անկառավարելի չդառնան
ուշադրությունը շեղելիս: Հրահանգեք նրանց նստած մնալ տեղերում և
զգուշացրեք, որ ոչինչ չգցեն կամ չդիպչեն հաշվող ուսանողին:

• Երբ փորձում ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, ինչո՞վ է
նմանվում առարկաների հաշվելուն, մինչ շեղվում է ուշադրությունը:

Շնորհակալություն հայտնեք ուսանողին, ով հաշվում էր առարկաները և
հրավիրեք նրան նստել: Երբ ուսանողները շարունակեն ուսումնասիրել
Ղուկասի 9-րդ գլուխը, հրավիրեք նրանց քննարկել, թե մենք ինչպես
կարող ենք հաղթահարել այն ազդեցությունները, որոնք կարող են շեղել
մեզ կամ խանգարել, որ հետևենք Փրկիչին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 9.57
հատվածը: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե մարդն ինչ ասաց Հիսուսին, երբ Նա ու Իր աշակերտները
ճամփորդում էին Երուսաղեմ։

• Մարդը ի՞նչ հայտնեց Փրկիչին, որ պատրաստ էր անել:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Հիսուս Քրիստոսի
իսկական հետևորդը լինելու համար …

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 9.58-ը և
խնդրեք ուսանողներին` գտնել Փրկիչի պատասխանը այն մարդուն, ով
ցանկանում էր հետևել Իրեն: Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով։
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• Ի՞նչ է ցույց տալիս «Մարդի որդին տեղ չունէ, որ գլուխը դնէ»
արտահայտությունը Փրկիչի ապրելակերպի մասին: (Հիսուսը և Նրա
աշակերտները մշտապես ճամփորդում էին: Նրանց ծառայությունը ոչ
հարմարավետ էր, ոչ հեշտ:)

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ղուկասի 1.41-60
հատվածները` փնտրելով, թե երկրորդ մարդն ինչպես արձագանքեց
Իրեն հետևելու Փրկիչի հրավերին:

• Այս մարդն ի՞նչ էր ուզում անել` նախքան Փրկիչին հետևելը:

• Ի՞նչ կարող է ցույց տալ առաջինը բառը (հատված 59) այս
մարդու մասին:

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսը նշում է, որ սխալ չէ սգալ սիրելիի մահը
կամ հարգանգի տուրք մատուցել թաղման արարողության ժամանակ
(տես ՎևՈւ 42.45): Փոխարենը Նա այս մարդուն ուսուցանում է շատ
կարևոր դաս աշակերտության մասին:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել 60-րդ հատվածում տրված Փրկիչի
պատասխանից իսկական աշակերտի
առաջնահերթությունների մասին։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 9.61-62
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե երրորդ
մարդն ինչ էր ցանկանում անել` նախքան Փրկիչին հետևելը:

• Այս մարդն ի՞նչ էր ուզում անել նախքան Փրկիչին հետևելը:

• Փրկիչն ինչպե՞ս պատասխանեց այս մարդուն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ «ձեռքը մահճի վրա դնել և
ետևին մտիկ անել» համանմանությունը, հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ Վ. Հանթերի հետևյալ
հայտարարությունը.

«Ուղիղ ակոս կամ [խրամատ] փորելու համար հողագործը պիտի աչքը
պահի իրենից առաջ գտնվող մի կետի: Դա նրան պահում է ճիշտ
ուղղության վրա: Սակայն, եթե նա պատահաբար ետ նայի` տեսնելու, թե
որտեղ է եղել, նրա շեղվելու հավանականությունը կմեծանա: Արդյունքում
կստացվեն ծուռ և անկանոն ակոսներ: … Եթե մեր եռանդը կենտրոնացնենք
ոչ թե ետևում, այլ մեզանից առաջ` հավերժական կյանքին և փրկության

ուրախությանը, մենք անշուշտ այն ձեռք կբերենք» (“Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, Dec.
1987, 17):

• Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ լինելը ինչո՞վ է նման մեր ձեռքերը
մահճի վրա դնելուն և ետևին մտիկ չանելուն:

• Ինչպե՞ս է Փրկիչը օրինակ հանդիսանում այն բանի, որ Նա
ուսուցանեց, ինչպես գրված է հատված 62-ում: («Նա իր երեսը
հաստատեց, որ գնայ Երուսաղեմ» [Ղուկասի 9.51], որպեսզի ավարտի
այն առաքելությունը, որը Նրան տվել էր Երկնային Հայրը, և Նա ետ
չէր նայում:
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Ուշադրություն դարձրեք գրատախտակին գրված անավարտ մտքի վրա։

• Հիմնվելով Ղուկասի 9.57-62 հատվածներից ձեր սովորածի վրա,
ինչպես կամփոփեիք ճշմարտությունը, որը Փրկիչը ուսուցանեց այն
մասին, թե Ինքն ի՞նչ է պահանջում Իր աշակերտներից: (Ուսանողները
կարող են զանազան սկզբունքներ նշել։ Նրանց պատասխանից հետո
ավարտեք գրատախտակին գրված միտքը, որպեսզի այն հաղորդի
հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի իսկական աշակերտ
լինելու համար մենք պիտի թույլ չտանք, որ որևէ բան
առաջնահերթություն դառնա Նրան հետևելու նկատմամբ։)

• Ինչո՞ւ ենք մենք երբեմն այլ առաջնահերթությունները գերադասում
մեր պարտականություններից` որպես Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտներ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոտի հետևյալ խոսքերը.

«Սատանան մի հզոր զենք ունի բարի մարդկանց դեմ օգտագործելու
համար: Դա շեղելն է: Նա ստիպում է բարի մարդկանց լցնել կյանքը «լավ
բաներով» այնպես, որ էական բաների համար տեղ չմնա» (“First Things
First,” Ensign, May 2001, 7):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտորել, թե ինչը կարող էր իրենց շեղել
Հիսուս Քրիստոսին հետևելուց, գրատախտակին գծեք հետևյալ
աղյուսակը և խնդրեք ուսանողներին արտագրել այն իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում:

Հիսուս Քրիստոսի աշակերտի
պարտականությունները

Այլ
առաջնահերթություններ

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Խնդրեք նրանց աշխատել իրենց
զուգընկերների հետ` աղյուսակում թվարկելով Հիսուս Քրիստոսի
իսկական աշակերտի պարտականությունները (դրանք ընդգրկում են
ազնիվ լինելը, մյուսներին ծառայելը, ավետարանով կիսվելը,
ընտանեկան պատմության աշխատանքի կատարումը): Աղյուսակում
թվարկված յուրաքանչյուր պարտականության համար խնդրեք
ուսանողներին թվարկել այլ առաջնահերթությունների օրինակներ, որոնք
ինչ-որ մեկը կարող է վեր դասել այդ պարտականություններից:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հաղորդել իրենց թվարկածը:
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Ուսանողներին խրախուսեք կիսվել Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների
դրական օրինակներով` հարցնելով.

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ ինչ-որ մեկն ընտրությամբ մի կողմ է
թողել այլ նպատակներն ու առաջնահերթությունները, որպեսզի
հետևի Փրկիչին:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել այն մասին, թե նրանք ինչը թույլ կտային,
որ առաջնահերթություն ստանար Հիսուս Քրիստոսին ու Նրա
ուսմունքներին հետևելու հանդեպ։ Հրավիրեք նրանց իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրել մի նպատակ այն մասին, թե նրանք
ի՞նչ կանեն, որպեսզի Փրկիչին ու Նրա ավետարանը դնեն
առաջին տեղում։

Կարող եք եզրափակել դասը` խնդրելով ուսանողներին երգել «Տեր,
կհետևեմ քեզ» (Hymns, no. 220) օրհներգը կամ մեկ այլ օրհներգ՝ Հիսուս
Քրիստոսին և Նրա ուսմունքներին հետևելու մասին:

Օգտագործելով օրհներգերը
Երաժշտությունը, հատկապես Եկեղեցու օրհներգերը, կարևոր դեր կարող են ունենալ
ուսանողների համար, որպեսզի նրանք զգան Սուրբ Հոգու ազդեցությունը ավետարանի
ուսումնասիրման ժամանակ։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ ըմբռնել դասը,
կարող եք խնդրել ուսանողներին երգել մեկ կամ երկու քառյակ որևէ օրհներգից, որն
անմիջականորեն կապված է դասի հետ:
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ԴԱՍ 50

Ղուկաս 10.1-37
Նախաբան
Հիսուսը կանչեց, ուսուցանեց և ուղարկեց Յոթանասունին:
Նրանք քարոզեցին ավետարանը, բուժեցին
հիվանդներին, դուրս քշեցին դևերին և վերադարձան,

որպեսզի տան իրենց աշխատանքի հաշվետվությունը:
Այնուհետև Փրկիչն օրինականին ուսուցանեց բարի
Սամարացու մասին առակը:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 10.1-24
Տերը կանչում, լիազորում և հրահանգում է Յոթանասունին։

Դասարան բերեք մի տարա, որը լի է առարկաներով (ինչպես օրինակ
տարբեր չափսերի գնդակներով): Որևէ ուսանողի հանձնարարեք
կանգնել դասարանի առաջ։ Խնդրեք ուսանողին` պահել ձեր տված
առարկաները` առանց գցելու կամ ներքև դնելու: Ուսանողին տվեք
այնքան առարկաներ, որ այլևս չկարողանա պահել բոլորը և մի քանիսը
ընկնեն գետնին: Ապա հարցրեք ուսանողին.

• Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի կանխեք առարկաների ընկնելը:

Եթե անհրաժեշտ է, ուսանողին առաջարկեք դիմել այլ ուսանողների
օգնությանը: Շարունակեք առարկաները տալ ուսանողին և թույլ տվեք
նրան` դրանցից մի քանիսը փոխանցել ուրիշ ուսանողների: Ապա խնդրեք
ուսանողներին նստել։

• Ինչպես կհամեմատեիք այս վարժությունը այն ձևի հետ, որով
Եկեղեցու ղեկավարները կատարում են իրենց
պարտականությունները:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Փրկիչը կանչել էր տասներկու Առաքյալների
և ուղարկել էր նրանց` աջակցելու Իր աշխատանքին: Սակայն
Առաքյալները իրենք էլ զգում էին ուրիշների կարիքը` օգնելու իրենց
ուսուցանել ու ծառայել, որպեսզի ավետարանի օրհնությունները
հնարավոր լիներ տանել բոլոր մարդկանց:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալՂուկասի 10.1–2
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Տերն ում նշանակեց օգնելու Առաքյալներին` կատարելու
Իր աշխատանքը։

• Տերը ու՞մ նշանակեց աջակցելու Իրեն Իր աշխատանքում։ Ո՞րն էր
նրանց դերն այդ գործում:

Բացատրեք, որ յոթանասուն բառը Ղուկասի 10.1 հատվածում վերաբերում
է Մելքիսեդեկյան Քահանայության պաշտոնին։ Նույն պաշտոնը այսօր
գոյություն ունի վերականգնված Եկեղեցում: (Եթե հնարավոր է,
ցուցադրեք վերջին համաժողովի Ensign կամ Լիահոնայի
հրատարակության այն էջերը, որոնք վերնագրված են` «Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն
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Իշխանավորները և Բարձրագույն Պաշտոնյաները»:) Այժմ գոյություն ունեն
Յոթանասունի բազմաթիվ քվորումներ, չնայած միայն առաջին երկու
քվորումներն են կոչվում Բարձրագույն Իշխանավորներ: Յուրաքանչյուր
Քվորում կարող է ունենալ մինչև 70 անդամ։ Ավետարանը քարոզելու և
Եկեղեցու կառավարմանն օգնելու նրանց աշխատանքը ղեկավարվում է
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի և Յոթանասունի Նախագահության
կողմից (տես ՎևՈւ 107.25–26, 34, Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
Յոթանասունscriptures.lds.org)։

• Համաձայն հատված 2-ի, ըստ Տիրոջ, ի՞նչն էր չափազանց քիչ հոգիների
հունձքի համար:

• Տիրոջ աշխատանքի մասին ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք
սովորել այս հատվածներից: (Ուսանողները պիտի հիշատակեն
նմանատիպ մի ճշմարտություն. Բացի Առաքյալներից, Տերը մշակներ
է կանչում, որպեսզի ներկայացնեն իրեն և օգնեն Իրեն Իր
աշխատանքում:)

• Բացի Առաքյալներից և Յոթանասունականներից, ուրիշ էլ ո՞վ այսօր
պատասխանատվություն ունի օգնելու Տիրոջն Իր աշխատանքում։
(Եկեղեցու բոլոր անդամները:)

Բացատրեք, որ ճիշտ այնպես, ինչպես Փրկիչը հայտարարեց ավելի շատ
մշակների կարիքի մասին, որոնք պիտի իրականացնեն փրկության
հունձքը, վերջին օրերի մարգարեները նույնպես հետևողականորեն
միսիոներների են կանչում ծառայության: Հրավիրեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Ես կրկնում եմ այն, ինչ մարգարեները երկար ժամանակ ուսուցանել են` որ
ամեն արժանի, ունակ երիտասարդ տղամարդ պետք է պատրաստվի
ծառայելու միսիայում: Միսիոներական ծառայությունը քահանայության
պարտականություն է` պարտավորություն, որ Տերն ակնկալում է մեզանից,
ում այդքան շատ է տրված: Երիտասարդ տղամարդիկ, ես հորդորում եմ ձեզ
պատրաստվել ծառայելու որպես միսիոներ: …

Մի խոսք՝ ուղղված ձեզ, երիտասարդ քույրեր. չնայած դուք չունեք որպես լիաժամկետ
միսիոներներ ծառայելու քահանայության նույն պարտականությունը, ինչպես երիտասարդ
տղամարդիկ, դուք ևս արժեքավոր ներդրում եք կատարում որպես միսիոներներ, և մենք
ողջունում ենք ձեր ծառայությունը» («Մինչև նոր հանդիպում» Ensign կամ Լիահոնա,
նոյեմբեր 2010, 5–6):

• Լիաժամկետ միսիայում ծառայելուց բացի, մենք ուրիշ ինչ կերպ
կարող ենք օգնել Տիրոջն Իր աշխատանքում։

• Դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը ինչպիսի՞ փորձառություններ եք
ունեցել, երբ օգնել եք Տիրոջն Իր աշխատանքում :

Ամփոփեք Ղուկասի 10․3-24` բացատրելով, որ Տերը Յոթանասունին
հրահանգներ տվեց այն մասին, թե նրանք ինչպես պիտի իրականացնեն
իրենց պարտականությունները։ Նա նաև նախատեց տարբեր քաղաքների
մարդկանց, ովքեր մերժել էին Իր գործերը: Յոթանասունի անդամները
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ավելի ուշ Հիսուսին հաշվետու եղան իրենց աշխատանքի մասին, իսկ Նա
տվեց նրանց լրացուցիչ հրահանգներ և հրճվեց նրանց հետ:

Ղուկաս 10.25–37
Փրկիչն ուսուցանում է բարի Սամարացու առակը:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.

«Մեզ շրջապատող մարդիկ կատարյալ չեն. Մարդիկ անում են բաներ,
որոնք զայրացնում են, հիասթափեցնում և բարկացնում: Այս մահկանացու
կյանքում միշտ այդպես է լինելու» («Ողորմածները ողորմություն են
գտնում», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 77)։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյո՞ք նրանք ճանաչում են ինչ-որ
մեկին, ով անում է այնպիսի բաներ, որոնք զայրացնում են,
հիասթափեցնում և բարկացնում իրենց:

• Ինչո՞ւ է դժվար սիրել մեկին, ով անում է այս բաները:

Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին,
երբ ուսումնասիրում են Ղուկասի 10.25-37 հատվածները, որոնք կարող են
առաջնորդել նրանց, երբ նրանք հաղորդակցվում են այնպիսի
անհատների հետ, ում դժվար է սիրել:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10.25
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով այն հարցին, որ օրինականը տվեց Փրկիչին:

• Ի՞նչ հարցրեց օրինականը Փրկիչից:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 10․26-28
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով
Փրկիչի պատասխանը: Ապա խնդրեք ուսանողներին պատմել` ինչ
գտան նրանք:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ձեռք բերենք հավերժական կյանք։
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն նրանք
պետք է հնչեցնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Հավերժական կյանք ձեռք
բերելու համար մենք պիտի սիրենք Աստծուն և սիրենք մեր
մերձավորին` ինչպես ինքներս մեզ: Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին:)

• Համաձայն հատված 27-ի, մենք ինչպե՞ս ինչպես պիտի սիրենք
Աստծուն:

• Ի՞նչ է նշանակում սիրել Աստծուն ձեր ողջ սրտով, հոգով, զորությամբ
և մտքով։
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Մատնանշեք «սիրել մեր մերձավորին` ինչպես ինքներս մեզ»
արտահայտությունը գրատախտակի վրա: Որպեսզի օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում սիրել մեր մերձավորին`
ինչպես ինքներս մեզ, հրավիրեք նրանց գրատախտակին թվարկել այն
գործերը, որ նրանք անում են սովորական օրվա ընթացքում: (Ցուցակում
կարող են ընդգրկվել օրվա նախապատրաստությունը, ուտելը, քնելը,
տնային աշխատանքի կատարումը և այլն:)

Գրատախտակին ցուցակը գրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
խորհել այն մասին, թե նրանց գործողություններից քանիսն են
կենտրոնացած իրենց վրա:

• Մենք ի՞նչ կարող ենք սովորել այս վարժությունից:

• Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որոնցով մենք կարող ենք
ավելի հաճախ կենտրոնանալ ուրիշների բարեկեցության վրա և
ձգտենք սիրել նրանց այնքան, որքան սիրում ենք ինքներս մեզ:

• Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնցով կարող ենք անել այդ`
նույնիսկ այն գործողությունների ընթացքում, որոնք արվում են մեզ
համար: (Օրինակները կարող են ներառել` ճաշելը նրանց հետ, ովքեր
մենակ են կամ ընկերակցելը ուրիշներին մեր դպրոցական
միջոցառումների ժամանակ:)

• Ձեր կարծիքով, Աստծուն և մեր մերձավորին սիրելն այնչափ, որչափ
սիրում ենք ինքներս մեզ, ինչպե՞ս կարող է օգել մեզ` առաջադիմել
դեպի հավերժական կյանք։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10.29
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով երկրորդ հարցը,
որը օրինականը տվեց Հիսուսին:

• Ո՞րն էր օրինականի երկրորդ հարցը։

Պատրաստեք մի քանի ուսանողների բեմականացնել բարի Սամարացու
առակը Ղուկասի 10.30–35 հատվածներում: Հրավիրեք մի ուսանողի
կատարել պատմողի դերը, իսկ մյուսներին կատարել վիրավոր Հրեայի,
երկու ավազակների, քահանայի, Ղևտացու և Սամարացու դերերը: (Եթե
ձեր դասարանում ընդամենը մի քանի ուսանող կա, նրանք կարող են մի
քանի դեր կատարել:) Կարող եք տրամադրել որոշ բեմական նյութեր,
ինչպես օրինակ անվանապիտակներ, լրացուցիչ հագուստ, որ պիտի
խլվի Հրեայից, երկու տարա, որոնք կներկայացնեն ձեթն ու գինին,
ճոճաթոռ, որը կներկայացնի անասունին, իսկ երկու մետաղադրամները`
երկու դահեկանը: (Նշում. Կարող եք ընտրել մասնակիցներին և նրանց
հատուկ հրահանգներ տալ նախքան դասը, որպեսզի համոզվեք, որ
դերախաղը կլինի արդյունավետ, պատշաճ և հուսալի:)

Հրավիրեք պատմողին կարդալ Ղուկասի 10.30-35 հատվածները, իսկ
ընտրված մասնակիցներին խնդրեք ներկայացնել առակի
բեմականացումը: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Տերն ինչ էր ուսուցանում այն մասին, թե ով է մեր
մերձավորը: Դերախաղից հետո հրավիրեք ուսանողներին վերադառնալ
իրենց տեղերը:
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• Սամարացու քայլերից ո՞րն է ամենից շատ տպավորվում ձեր մեջ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կարելի է
ակնկալել քահանայից, Ղևտացուց և Սամարացուց, հրավիրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ բացատրությունը․

Քահանաներն ու Ղևտացիները կրում էին Ահարոնյան քահանայություն և
նշանակված էին ծառայելու Աստծուն ու իրենց մերձավորներին թե
տաճարում, թե որպես ուսուցիչներ, և թե որպես Աստծո օրենքի
օրինակներ: Քահանայության այս կրողները լիարժեք տեղյակ էին «քո
ընկերին սիրես քո անձի պես» պատվիրանին (Ղևտացոց 19.18) և
օտարականների ու ճամփորդների մասին հոգ տանելու մասին (տես
Ղևտացոց 19.34, 25.35): Ի տարբերություն սրա, «սամարացիները մասամբ
իսրայելացի էին, իսկ մասամբ` հեթանոս: Նրանց կրոնը հրեական և
հեթանոսական հավատքների ու սովորությունների խառնուրդ էր: …
Հրեաները ատելություն էին դրսևորում սամարացիների հանդեպ,
որովհետև սամարացիները ուրացել էին Իսրայելական կրոնը» (Guide to
the Scriptures, “Samaritans,” scriptures.lds.org)։ Թե հրեաները, թե
սամարացիները, որպես կանոն, թեքում էին ճանապարհը, որպեսզի
խուսափեին միմյանց հանդիպելուց:

• Քահանայի, Ղևտացու և Սամարացու գործողություններն այս
առակում ինչո՞ւ կարող են զարմանալի թվալ:

• Սամարացին ի՞նչ պատճառներ կարող էր ունենալ` վիրավոր Հրեային
չօգնելու համար:

• Ըստ 33-րդ հատվածի, ի՞նչը մղեց Սամարացուն գործելու, երբ նա
տեսավ վիրավոր մարդուն։

Նշեք, որ կարեկցություն ունենալ` նշանակում է նկատել մեկ ուրիշի
կարիքներն ու դժվարությունները և ցանկություն զգալ անելու մեզանից
կախված ամեն բան` այդ մարդուն օգնելու համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10․36-37
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց օրինականին հաջորդիվ:

• Ինչպե՞ս է այս առակը պատասխանում հատված 29-ում տրված
հարցին. «Եւ իմ ընկերն ո՞վ է»:

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ այս առակում Տերն օգտագործում է
Սամարացու կերպարը, որպեսզի ցույց տա, որ մեր ընկերը պարզապես
ինչ-մեկը չէ, ով ապրում է մեր կողքին, այլ Երկնային Հոր զավակներից
յուրաքանչյուրը` ներառյալ նրանք, ում սիրելը ամենից դժվարն է
մեզ համար:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ
Վ. Հանթերի հետևյալ խոսքերը.
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«Մենք պետք է հիշենք, որ չնայած մենք ենք ընկերներ գտնում, Աստված մեզ
համար ընկերներ է դրել ամենուր: Սերը սահմաններ չպիտի ունենա: …
Քրիստոսն ասել է. «Որովհետեւ՝ եթէ ձեզ սիրողներին սիրէք, ի՞նչ վարձք
ունիք: Չէ՞ որ մաքսաւորներն էլ նույնն են անում» (Մատթեոսի 5.46)» (“The
Lord’s Touchstone,” Ensign, Nov. 1986, 35):

• Համաձայն 37-րդ հատվածի, ի՞նչ պատվիրեց Տերը, որ սրբերն անեն:

Խնդրեք ուսանողներին կրկին մտածել այն մարդկանց մասին, ում
նախկինում երևի իրենց համար դժվար կլիներ սիրելը:

• Ի՞նչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի սիրենք ու կարեկցանք ունենանք
նրանց հանդեպ, ում մեզ համար դժվար է սիրելը:

• Խորհեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթը հետևել է
Փրկիչի խորհրդին` «սիրիր քա ընկերին քո անձի պէս» (Ղուկասի
10.27): Ի՞նչ եղավ արդյունքը:

Եզրափակեք` կիսվելով այսօրվա դասին ուսուցանված
ճշմարտությունների վերաբերյալ ձեր վկայությամբ: Գրատախտակին
գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունները և հրավիրեք
ուսանողներին ավարտել դրանք իրենց դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում. Ես կհետևեմ բարի
Սամարացու օրինակին …։

Հարցեր տվեք և խրախուսեք դրանց կիրառությունը։

Ավետարանի ուսուցման նպատակն է օգնել ուսանողներին կիրառել սուրբ գրություններում
գտնվող սկզբունքներն ու վարդապետությունները, դարձի գալ և ստանալ այն
օրհնությունները, որոնք խոստացված են հավատարիմներին ու հնազանդներին: Հարցեր
տալը և հրավերները, որոնք խրախուսում են դրանց կիրառությունը, կարող են օգնել
ուսանողներին հասկանալ, թե նրանք ինչպես կարող են կիրառել այս սկզբունքներն իրենց
ներկայիս իրավիճակում, և մտածել, թե ինչպես կարող են կիրառել դրանք ապագայում:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Ղուկասի 5.1–10.37
(Մաս 10)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Ղուկասի 5.1–10.37-ից (մաս 10) ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և
սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր դասի մաս: Դասը, որը դուք
ուսուցանում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա:
Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Ղուկաս 5)
Պատմությունից, որտեղ նկարագրվում է, թե Փրկիչն ինչպես հրավիրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և
Հովհաննեսին հետևել Իրեն, ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք անենք, ինչ Տերը խնդրում է, նույնիսկ երբ
մենք չենք հասկանում ինչու, Նա մեզ կարող է տալ ավելի մեծ օրհնություններ, քան կարող էինք ակնկալել:
Իսկ բորոտին և անդամալույծ մարդուն բժշկելու պատմությունից ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք
հավատ գործադրենք և գանք դեպի Փրկիչը, Նա կարող է բժշկել մեզ, և մենք կարող ենք օգնել ուրիշներին
գալ դեպի Փրկիչը, որպեսզի նրանք ևս բժշկվեն: Ուսանողները սովորեցին նաև, որ որպեսզի ընդունենք
Փրկիչին ու Նրա ավետարանը, մենք պիտի լինենք խոնարհ ու հոժարակամ փոխվելու:

Օր 2 (Ղուկաս 6.1-7.17)
Ուսանողները պարզեցին, որ եթե մենք բարիք գործենք ուրիշների համար, փոխարենը առանց որևէ բան

ակնկալելու, մեր վարձքը մեծ կլինի, և մենք Բարձրյալի զավակները կլինենք, և որ Երկնային Հայրը շռայլորեն

օրհնում է մեզ, երբ մենք առատորեն տալիս ենք ուրիշներին: Նրանք նաև սովորեցին հետևյալ

ճշմարտությունները. Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատ գործադրելով, մենք կարող ենք օրհնություններ
բերել ուրիշ մարդկանց կյանք: Մենք կարող ենք հետևել Փրկիչի օրինակին` կարեկցանք ցուցաբերելով

ուրիշների հանդեպ և հոգալով նրանց չարտահայտված կարիքները:

Օր 3 (Ղուկաս 7.18-50)
Այս դասին ուսանողները սովորեցին, որ Հովհաննես Մկրտիչը մարգարե էր, որի համար նախասահմանված

էր պատրաստել ճանապարհը Աստծո Որդու համար և մկրտել Նրան: Պատմությունից, որտեղ նկարագրվում

է, թե ինչպես մի կին լվաց Փրկիչի ոտքերն իր արցունքներով, ուսանողները սովորեցին հետևյալը. Երբ մենք
հավատ ենք գործադրում` ցուցադրելով մեր սերն ու նվիրումը Տիրոջ հանդեպ, մենք կարող ենք ստանալ Նրա
ներումը: Երբ ստանում ենք Տիրոջ ներումը, մենք լցվում ենք Նրան ավելի շատ սիրելու և ծառայելու

ցանկությամբ:

Օր 4 (Ղուկաս 8.1-10.37)
Այս դասի ընթացքում դուք քաջալերեցիք ուսանողներին հետևել Փրկիչի օրինակին` ընտրելով

համբերությամբ ու երկայնամտությամբ պատասխանել վիրավորանքներին: Բացի այդ, նրանք սովորեցին, որ
Հիսուս Քրիստոսի իսկական աշակերտը լինելու համար մենք պիտի թույլ չտանք, որ որևէ բան

առաջնահերթություն դառնա Նրան հետևելու հանդեպ, և որպեսզի ձեռք բերենք հավերժական կյանք, մենք
պիտի սիրենք Աստծուն և սիրենք մեր մերձավորին` ինչպես ինքներս մեզ:
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Նախաբան
Մի օրինական հարցրեց Տիրոջը. «Ես ի՞նչ պիտի անեմ, որպեսզի
ժառանգեմ հավերժական կյանք»: (Ղուկաս 10.25) Հետևյալ ուսուցման
մտքերը կարող են օգնել ուսանողներին սովորել, թե ինչ է նշանակում
սիրել Աստծուն և սիրել մեր մերձավորին` ինչպես ինքներս մեզ:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 10.25–37
Փրկիչն ուսուցանում է բարի սամարացու առակը

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.

«Մեզ շրջապատող մարդիկ կատարյալ չեն։ Մարդիկ անում են բաներ,
որոնք զայրացնում են, հիասթափեցնում և բարկացնում: Այս մահկանացու
կյանքում միշտ այդպես է լինելու» («Ողորմածները ողորմություն են
գտնում», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 77)։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյո՞ք նրանք ճանաչում են ինչ-որ
մեկին, ով անում է այնպիսի բաներ, որոնք զայրացնում են,
հիասթափեցնում և բարկացնում իրենց:

• Ինչո՞ւ է դժվար սիրել մեկին, ով անում է այս բաները:

Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին,
երբ ուսումնասիրում են Ղուկասի 10.25-37 հատվածները, որոնք կարող են
առաջնորդել նրանց, երբ նրանք հաղորդակցվում են այնպիսի
անհատների հետ, ում դժվար է սիրել:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Ղուկասի 10-րդ գլխի իրենց
ուսումնասիրության ընթացքում նրանք սովորեցին մի օրինականի
մասին, ով հարցրեց Փրկիչին, թե ինքը ինչպես կարող էր ժառանգել
հավերժական կյանք:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10․26-28
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով
Փրկիչի պատասխանը: Այնուհետև խնդրեք ուսանողներին հաղորդել
իրենց գտածի մասին:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ձեռք բերենք հավերժական կյանք։
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն նրանք
պետք է առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Հավերժական կյանք
ձեռք բերելու համար մենք պիտի սիրենք Աստծուն և սիրենք մեր
մերձավորին` ինչպես ինքներս մեզ: Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին:)
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• Ի՞նչ է նշանակում սիրել Աստծուն ամբողջ սրտով, զորությամբ, ուժով
և մտքով։

Մատնանշեք «սիրել մեր մերձավորին` ինչպես ինքներս մեզ»
արտահայտությունը գրատախտակի վրա: Որպեսզի օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում սիրել մեր մերձավորին`
ինչպես ինքներս մեզ, հրավիրեք նրանց գրատախտակին թվարկել այն
գործերը, որ նրանք անում են սովորական օրվա ընթացքում: (Ցուցակում
կարող են ընդգրկվել օրվա նախապատրաստությունը, ուտելը, քնելը,
տնային աշխատանքի կատարումը և այլն:)

Գրատախտակին ցուցակը գրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
խորհել այն մասին, թե նրանց գործողություններից քանիսն են
կենտրոնացած իրենց վրա: (Կարող եք խնդրել նրանց պարզել, թե որ
գործերն են ցուցակում իրենց համար, որոնք` ուրիշների և
որոնք` Աստծո:)

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս վարժությունից:

• Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որոնցով մենք կարող ենք
ավելի հաճախ կենտրոնանալ ուրիշների բարօրության վրա և ձգտենք
սիրել նրանց այնքան, որքան սիրում ենք ինքներս մեզ:

• Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնցով կարող ենք անել այդ`
նույնիսկ այն գործողությունների ընթացքում, որոնք արվում են մեզ
համար: (Օրինակները կարող են ներառել` ճաշելը նրանց հետ, ովքեր
մենակ են կամ ընկերակցելը ուրիշներին մեր դպրոցական
միջոցառումների ժամանակ:)

• Ձեր կարծիքով, Աստծուն և մեր մերձավորին սիրելն այնչափ, որչափ
սիրում ենք ինքներս մեզ, ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ` առաջադիմել
դեպի հավերժական կյանք։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10.29
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով երկրորդ հարցը,
որը օրինականը տվեց Հիսուսին:

• Ո՞րն էր օրինականի երկրորդ հարցը։

Պատրաստեք մի քանի ուսանողների բեմականացնել բարի սամարացու
առակը Ղուկասի 10.30–35 հատվածներում: Հրավիրեք մի ուսանողի
կատարել պատմողի դերը, իսկ մյուսներին կատարել վիրավոր հրեայի,
երկու ավազակների, քահանայի, ղևտացու և սամարացու դերերը: (Եթե
ձեր դասարանում ընդամենը մի քանի ուսանող կա, նրանք կարող են մի
քանի դեր կատարել:) Կարող եք տրամադրել որոշ բեմական նյութեր,
ինչպես օրինակ` անվանապիտակներ, լրացուցիչ հագուստ, որ պիտի
խլվի հրեայից, երկու տարա, որոնք կներկայացնեն ձեթն ու գինին,
ճոճաթոռ, որը կներկայացնի անասունին, իսկ երկու մետաղադրամները`
երկու դահեկանը: (Նշում. Կարող եք ընտրել մասնակիցներին և նրանց
հատուկ հրահանգներ տալ նախքան դասը, որպեսզի համոզվեք, որ
դերախաղը կլինի արդյունավետ, պատշաճ և հուսալի:)
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Հրավիրեք պատմողին կարդալ Ղուկասի 10.30-35 հատվածները, իսկ
ընտրված մասնակիցներին խնդրեք ներկայացնել առակի
բեմականացումը: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Տերն ինչ էր ուսուցանում այն մասին, թե ով է մեր
մերձավորը: Դերախաղից հետո հրավիրեք ուսանողներին վերադառնալ
իրենց տեղերը:

• Սամարացու քայլերից ո՞րն է ամենից շատ տպավորվում ձեր մեջ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կարելի է
ակնկալել քահանայից, ղևտացուց և սամարացուց, հրավիրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ բացատրությունը․

Քահանաներն ու ղևտացիները կրում էին Ահարոնյան քահանայություն և
նշանակված էին ծառայելու Աստծուն ու իրենց մերձավորներին թե
տաճարում, թե որպես ուսուցիչներ, և թե որպես Աստծո օրենքի
օրինակներ: Քահանայության այս կրողները լիարժեք տեղյակ էին «քո
ընկերին սիրես քո անձի պես» պատվիրանին (Ղևտացոց 19.18):
Փաստորեն, ղևտացիները հատկապես պատասխանատու էին
ճամփորդների մասին տնտեսապես և այլ եղանակներով հոգ տանելու
համար (տես Ղևտացոց 25․35–36): Ի տարբերություն սրա,
«Սամարացիները մասամբ իսրայելացի էին, իսկ մասամբ` հեթանոս:
Նրանց կրոնը հրեական և հեթանոսական հավատքների ու
սովորությունների խառնուրդ էր: … Հրեաները ատելություն էին
դրսևորում սամարացիների հանդեպ, որովհետև սամարացիները
ուրացել էին Իսրայելական կրոնը» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
«Սամարացիներ»scriptures.lds.org): Թե հրեաները, թե սամարացիները,
որպես կանոն, թեքում էին ճանապարհը, որպեսզի խուսափեին միմյանց
հանդիպելուց:

• Քահանայի, ղևտացու և սամարացու գործողություններն այս առակում
ինչո՞ւ կարող են զարմանալի թվալ:

• Սամարացին ի՞նչ պատճառներ կարող էր ունենալ` վիրավոր հրեային
օգնություն չցուցաբերելու համար:

• Ըստ 10.33 հատվածի, ի՞նչը մղեց սամարացուն գործելու, երբ նա
տեսավ վիրավոր մարդուն։

Նշեք, որ կարեկցություն ունենալ` նշանակում է նկատել մեկ ուրիշի
կարիքներն ու դժվարությունները և ցանկություն զգալ անելու մեզանից
կախված ամեն բան` այդ մարդուն օգնելու համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10․36-37
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, թե Փրկիչը
հաջորդիվ ի՞նչ ուսուցանեց օրինականին:

• Ինչպե՞ս է այս առակը պատասխանում հատված 29-ում տրված
հարցին. «Եւ իմ ընկերն ո՞վ է»:

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ այս առակում Տերն օգտագործում է
սամարացու կերպարը, որպեսզի ցույց տա, որ մեր ընկերը պարզապես
ինչ-որ մեկը չէ, ով ապրում է մեր կողքին, այլ Երկնային Հոր զավակներից
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յուրաքանչյուրը` ներառյալ նրանք, ում սիրելը ամենից դժվարն է
մեզ համար:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին` բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ
Վ. Հանթերի հետևյալ խոսքերը.

«Մենք պիտի հիշենք, որ չնայած մենք ենք ընկերներ ընտրում, Աստված մեզ
համար ընկերներ է դրել ամենուրեք: Սերը սահմաններ չպիտի ունենա: …
Christ said, ‘For if ye love them which love you, what reward have ye? do not
even the publicans the same?’ (Մատթեոսի 5.46)» (“The Lord’s Touchstone,”
Ensign, Nov. 1986, 35)։

• Համաձայն Ղուկասի 10.37 հատվածի, Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց
օրինականին անել:

Խնդրեք ուսանողներին կրկին մտածել այն մարդկանց մասին, ում
նախկինում երևի իրենց համար դժվար կլիներ սիրելը:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի սիրենք ու կարեկցանք ունենանք
նրանց հանդեպ, ում սիրելը դժվար է մեզ համար:

• Խորհեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթը հետևել է
Փրկիչի խորհրդին` «սիրիր … քո ընկերին քո անձի պէս» (Ղուկասի
10.27): Ինչպիսի՞ն եղավ արդյունքը:

Կիսվեք այսօրվա դասին ուսուցանված ճշմարտությունների վերաբերյալ
ձեր վկայությամբ: Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ
նախադասությունը և հրավիրեք ուսանողներին ավարտել դրանք իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում. Ես կհետևեմ բարի սամարացու օրինակին…

Հաջորդ Մասը (Ղուկասի 10.38–17.37)
Բացատրեք, որ հաջորդ դասին ուսանողները կուսումնասիրեն, թե
Հիսուսն ինչպես էր հաճախակի հանդիմանում փարիսեցիներին, ովքեր
ջանում էին արտաքինից արդարակյաց երևալ, բայց ներքուստ եսասեր
էին: Խնդրեք նրանց խորհել, թե ինչպես կարող են ավելի քիչ նմանվել
փարիսեցիներին և ավելի շատ նման լինել Քրիստոսի խոնարհ
հետևորդներին։ Նրանք նաև կսովորեն մի քանի այլ առակներ, որոնք
ուսուցանեց Փրկիչը, ներառյալ` անառակ որդու առակը: Խնդրեք նրանց
նկատել, թե ինչ պատահեց հարուստ մարդուն, ով իր կյանքը նվիրեց
հարստություն ձեռք բերելուն և աղքատներին արհամարհելուն:
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ԴԱՍ 51

Ղուկաս 10.38–Ղուկաս
12.59

Նախաբան
Փրկիչն ուսուցանեց Մարիամին և Մարթային Մարթայի
տանը: Ավելի ուշ Նա շատ ճշմարտություններ
ուսուցանեց Իր աշակերտներին աղոթքի մասին և

հորդորեց զգուշանալ կեղծավորությունից և
ագահությունից:

Ուսուցման առաջարկներ

Խրախուսեք ուսանողներին կիրառել իրենց սովորած
ճշմարտությունները

Եթե ավետարանի որևէ սկզբունք սովորում են, սակայն չեն կիրառում, ուսումը լիարժեք չէ:
Կիրառումն իրականանում է, երբ անձն ընդունում է ճշմարտությունն իր սրտում ու մտքում,
ապա գործում է ըստ այդ ճշմարտության: Խրախուսեք նրանց գործել համաձայն հոգևոր
հուշումների, որոնք ստանում են կիրառելու իրենց սովորած ավետարանի
ճշմարտությունները:

Ղուկաս 10.38–42
Հիսուսն ուսուցանում է Մարիամին ու Մարթային

Խնդրեք ուսանողներին մտածել նախորդ օրվա իրենց կատարած
ընտրությունների մասին: Հրավիրեք նրանց մեկ րոպեի ընթացքում
թվարկել այդ ընտրությունները` որքան հնարավոր է շատ, իրենց
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում։
Խնդրեք մի քանի ուսանողների դասարանին պատմել իրենց կատարած
լավ ընտրությունների մասին:

• Որո՞նք են այն իրավիճակները, որոնց ժամանակ մենք ստիպված ենք
ընտրություն կատարել երկու լավ ընտրությունների միջև:

Երբ ուսանողները ուսումնասիրեն Ղուկասի 10.38-42 հատվածները,
հրավիրեք նրանց գտնել Փրկիչի ուսուցանած մի սկզբունք, որը կարող է
առաջնորդել մեզ մեր որոշումներում` հատկապես երբ մեկից ավելի լավ
ընտրություններ են հասանելի մեզ:

Բացատրեք, որ բարի Սամարացու առակն ուսուցանելուց հետո Փրկիչն
ուղևորվեց Բեթանիա և այցելեց Մարթային:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 10․38-40
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Մարթան և նրա քույր Մարիամը, ինչ ընտրեցին անել, մինչ
Փրկիչը տանն էր։

• Ի՞նչ էր անում Մարիամը, մինչ Փրկիչը նրանց տանն էր:
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• Ի՞նչ էր անում Մարթան: (Նշեք, որ «շատ զբաղմունքի մեջ էր»
արտահայտությունը 40-րդ հատվածում վերաբերում է ծանրաբեռնված
լինելուն։)

Ցուցադրեք «Մարիամն ու
Մարթան» նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր. 45, տես
նաև LDS.org): Բացատրեք, որ
հյուրընկալությունը շատ կարևոր
էր Հիսուսի ժամանակ: Մարթան
փորձում էր անել այն, ինչ
սովորաբար ակնկալվում է
տանտիրուհուց: Նա
կենտրոնացած էր աշխարհիկ
մտահոգությունների վրա, ինչպես
օրինակ` ճաշի պատրաստումն ու
մատուցումը:

• Ըստ հատված 40-ի, Մարթան
ի՞նչ խնդրեց Փրկիչից, որը ցույց
է տալիս, որ նա
անհանգստացած էր աշխարհիկ
խնդիրներով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 10․41-42
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով Տիրոջ
պատասխանը Մարթային:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Փրկիչը, երբ Նա ասաց. «Բայց մէկ
բան է պետք. Մարիամը բարի բաժինն ընտրեց»:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ միտքը.

Գովասանքի էր արժանի, որ Մարթան «հոգս էր քաշում և շատ բաներով
զբաղված էր» (հ. 41), բայց ավետարանը Մեծ Ուսուցչից սովորելն ավելի
անհրաժեշտ էր» («Լավ, ավելի լավ, ամենալավ» Ensign կամ Լիահոնա

նոյեմբեր 2007, 104):

• Ի՞նչ նկատի ուներ Փրկիչը, երբ Նա ասաց, որ «բարի բաժինը», որ
Մարիամն ընտրել էր «վէր չի առնուիլ նորանից» (Ղուկասի 10․42):
(Մարիամը, ընտրելով Փրկիչին լսելը, ոչ թե աշխարհիկ
մտահոգությունների վրա կենտրոնանալը, կստանար հոգևոր
օրհնություններ, որոնք հավերժական են:)

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Մարթային ուղղված Տիրոջ
խոսքերից։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր,
սակայն նրանք պետք է հնչեցնեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
ընտրում ենք նվիրվել հոգևոր հարցերին` գերադասելով դրանք
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աշխարհիկ մտահոգություններից, ապա կստանանք տևական
օրհնություններ:)

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք նվիրվել հոգևոր հարցերին և
այնուամենայնիվ, զբաղվել այլ խնդիրներով, որոնք անհրաժեշտ են
(Ղուկասի 10.42), բայց պակաս կարևոր:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Օուքսի
հետևյալ խոսքերը.

«Երբ մենք ծանրութեթև ենք անում տարբեր ընտրություններ, պիտի հիշենք,
որ բավարար չէ այն հանգամանքը, որ ինչ-որ բան լավն է: Այլ
ընտրություններն ավելի լավն են, և դեռ կան ընտրություններ, որ
ամենալավն են: …

Ապա մտածեք, թե ինչպես ենք օգտագործում մեր ժամանակը, երբ
հեռուստացույց նայելու, տեսախաղեր խաղալու, ինտերնետի մի կայքից

մյուսը անցնելու կամ գրքեր ու ամսագրեր կարդալու ընտրություններ ենք կատարում:
Իհարկե լավ է, երբ դիտում ենք օգտակար ժամանցային ծրագրեր կամ ձեռք բերում
հետաքրքիր տեղեկություններ: Բայց այդ տեսակի ոչ բոլոր բաներն արժեն մեր կյանքի այն
մասը, որ մենք տալիս ենք` դրանք ձեռք բերելու համար: Որոշ բաներ ավելի լավն են, իսկ
մյուսներն ամենալավը» («Լավ, ավելի լավ, ամենալավ» 104–5):

Խնդրեք ուսանողներին վերանայել այն ընտրությունների ցանկը, որոնք
նրանք կատարել են նախորդ օրը և պիտակավորեք յուրաքանչյուր
դրական ընտրություն որպես` «լավ», «ավելի լավ» կամ «ամենալավ»:
Կարող եք հրավիրել մեկ կամ երկու ուսանողի վկայել այն մասին, թե
նրանք ինչպես են օրհնվել` առաջնահերթություն տալով հոգևոր
հարցերին` աշխարհիկ մտահոգությունների համեմատ:

Ղուկաս 11
Հիսուսն Իր աշակերտներին ուսուցանում է աղոթքի մասին

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ նրանք լիաժամկետ
միսիոներներ են, ովքեր ուսուցանում են լսողին, ով փորձել է աղոթել մի
քանի անգամ և զգում է, որ Աստված չի պատասխանում: Լսողը մտածում է
հրաժարվել աղոթելուց:

• Հիմնվելով ձեր սեփական փորձի վրա, ինչպե՞ս կարձագանքեիք այս
մտահոգությանը:

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Ղուկասի 11 գլուխը, հրավիրեք նրանց
ուշադրությունը այն ճշմարտությունների վրա, որոնք կկարողանան օգնել
ինչ-որ մեկին, ով զգացել է, որ Աստված չի պատասխանել իր
աղոթքներին:

Ամփոփեք Ղուկասի 11․1-4 հատվածները, բացատրելով, որ երբ
աշակերտները լսեցին, թե Փրկիչն ինչպես է աղոթում, նրանցից մեկը
հարցրեց, թե արդյոք Տերը կսովորեցնի իրենց ինչպես աղոթել և Փրկիչը
սովորեցրեց նրանց։
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Բացատրեք, որ երբ Տերն Իր աշակերտներին ուսուցանեց ինչպես աղոթել,
Նա օգտագործեց նմանություններ` ուսուցանելու հավելյալ
ճշմարտություններ աղոթքի մասին, ներառյալ` աղոթքներին
պատասխանելու Աստծո պատրաստակամությունը:

Հրավիրեք ուսանողներին զույգերով ուսումնասիրել Ղուկասի 11․5-13
հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ուսուցանեց Տերն
աղոթքի մասին: Շեշտեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության լրացումները
հատված 5-ում և 13-ում։ Այս լրացումները գտնվում են Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկասի 11. 5-6 (Ղուկաս 11․5, ծանոթագրություն ա) և
Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Ղուկաս 11.14 (Ղուկաս 11.13,
ծանոթագրություն ա): Բավականաչափ ժամանակից հետո հարցրեք
դասարանին.

• Ձեր կարդացած առակից հատվածներ 5-8-ում ի՞նչ խնդրեց մի ընկերը
մյուսին: Ինչո՞ւ:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ երկրորդ ընկերը կատարեց առաջինի
խնդրանքը: (Կարող եք նաև բացատրել, որ թախանձանք բառը
հատված 8-ում վերաբերում է մարդու համառությանը` նորից խնդրելու
հարցում, նույնիսկ, երբ ընկերն ի սկզբանե մերժել էր նրա խնդրանքը:)

• Եթե կարիքի մեջ գտնվող մարդը ներկայացնում է մեզ, իսկ նրա
ընկերը հացի հետ միասին ներկայացնում է Երկնային Հորը, Փրկիչն
ի՞նչ է առաջարկում, որ մենք անենք, երբ կարիքի մեջ ենք:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Եթե
մենք հաստատակամորեն աղոթենք և փնտրենք Երկնային Հոր օրհնությունները,
երբ կարիքի մեջ ենք …

• Ըստ 13-րդ հատվածի, ի՞նչ երաշխիք է Տերը տալիս նրանց, ովքեր
համառորեն աղոթում ու փնտրում են Նրա օրհնությունները։

• Հիմնվելով Ղուկասի 11.5-13 հատվածներում տրված Տիրոջ
ուսմունքների վրա, ինչպե՞ս կավարտեիք գրատախտակին գրված
արտահայտությունը: (Ուսանողների պատասխանից հետո ավարտեք
գրատախտակին գրված նախադասությունն այնպես, որ հաղորդի
հետևյալ ճշմարտությունը. Եթե մենք հաստատակամորեն աղոթենք և
փնտրենք Երկնային Հոր օրհնությունները, երբ կարիքի մեջ ենք, ապա
Նա կպատասխանի մեր աղոթքներին այնպիսի ուղիներով, որոնք
ամենաշատ օրհնությունները կբերեն մեզ:)

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց օրինակներով այն մասին, երբ
նրանք ստացել են իրենց աղոթքների պատասխանը, մինչ
հաստատակամորեն փնտրել են Երկնային Հոր օրհնությունները:

Ամփոփեք Ղուկասի 11.14-54 հատվածները` բացատրելով, որ Հիսուսը
դևին դուրս քշեց մի մարդու միջից, խորհուրդ տվեց մարդկանց լսել
Աստծո խոսքը և հանդիմանեց փարիսեցիներին ու դպիրներին իրենց
հոգևոր տգիտության ու ամբարշտության համար:
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Ղուկաս 12
Փրկիչը նախազգուշացնում է խուսափել կեղծավորությունից և ագահությունից

Կարդացեք հետևյալ հարցերը և հրավիրեք ուսանողներին մտքում
խորհել իրենց պատասխանների մասին.

• Երբևէ ցանկացե՞լ եք որևէ բան այնքան շատ, որ մտածել եք դրա
մասին ամբողջ ժամանակ։

• Այսպիսի մտածողությունն ինչպիսի՞ բացասական ազդեցություն
կարող է ունենալ մեզ վրա:

Ամփոփեք Ղուկասի 12․1-13 հատվածները` բացատրելով, որ երբ Փրկիչը
կանգնեց մեծ բազմության առաջ, Նա Իր աշակերտներին ուսուցանեց
զգուշանալ կեղծավորությունից։ Նա նաև հիշեցրեց նրանց, որ բոլոր
թաքնված բաները մի օր կբացահայտվեն, և որ Աստված գիտի և հսկում է
Իր զավակներին: Հետո մի մարդ հարցրեց Փրկիչին, արդյո՞ք Նա կխոսեր
այդ մարդու եղբոր հետ և կհամոզեր եղբորը, որ ժառանգությունն իր հետ
բաժանի:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 12.14-15
հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով մարդու հարցմանը տված Փրկիչի պատասխանին։

• Ի՞նչ նախազգուշացում տվեց Փրկիչը այն մարդկանց, ովքեր Իր
հետ էին։

Բացատրեք, որ ագահություն նշանակում է չափից դուրս ցանկանալ ինչ-որ
բան: Գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Տերը պատվիրում
է մեզ չտենչալ աշխարհիկ ունեցվածքներ:

• Մարդն ինչո՞ւ պիտի խուսափի ագահությունից: Ինչպե՞ս կարող է այդ
ճշմարտությունն օգնել մեզ դժվար ժամանակներում։

Բացատրեք, որ երբ Փրկիչն Իր աշակերտներին զգուշացրեց խուսափել
ագահությունից, Նա մի առակ պատմեց, որպեսզի ցույց տա այդ
պատվիրանի կարևորությունը: Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում
կարդալ Ղուկասի 12․16–19 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե
առակում քանի անգամ է մարդն օգտագործում հետևյալ բառերը` ես և իմ:
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով:

• Մարդու կողմից ես և իմ բառերի հաճախակի օգտագործումը ի՞նչ է
սովորեցնում մեզ նրա մտահոգությունների մասին։

• Ի՞նչը կարող է մեզ գայթակղել այս մարդուն նմանվելու համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 12․20-21
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Աստված ի՞նչ
ասաց մարդու ժլատության և ագահության մասին: Հրավիրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով:

Գրատախտակին գրեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ.
Ռասսել Բալլարդի հետևյալ հայտարարությունը: (Այս
հայտարարությունը վերցված է հետևյալ ելույթից․ «Այն ինչը կարևոր է,
ամենաերկարն է տևում», Ensign կամ Լիահոնա նոյեմբեր 2005, 44):
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«Այն ինչը կարևոր է, ամենաերկարն է տևում» (Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ):

• Առակում հարուստ մարդն ինչո՞ւ չկարողացավ կենտրոնանալ այն
բանի վրա, որն ամենամեծ նշանակությունն ուներ։

• Այս մարդու արարքն ինչո՞ւ կարելի է համարել որպես հիմարություն:

Ամփոփեք Ղուկասի 12․22-30` բացատրելով, որ Տերը կարևորեց, որ Իր
աշակերտները կարիք չունեին չափազանց շատ մտահոգվելու իրենց
աշխարհիկ կարիքների մասին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 12․31-34
հատվածները։ Հրավիրեք նրանց նաև կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկաս 12.34-ը (Ղուկաս 12.31, ծանոթագրություն ա):
Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն Իր
աշակերտներին ինչ խորհուրդ տվեց փնտրել, փոխանակ
կենտրոնանալու իրենց սեփական եսասիրական ցանկությունների վրա:

• Հիսուսն Իր աշակերտներին ի՞նչ խորհուրդ տվեց փնտրել:

• Ի՞նչ էր նրանց խոստացվել, եթե նրանք փնտրեին Աստծո
արքայությունը:

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք Ղուկասի 12․31-34 հատվածներում տրված
Փրկիչի ուսմունքը։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, սակայն նրանք պետք է հնչեցնեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մենք փնտրենք Աստծո արքայությունն ու Նրա արդարությունը, Նա
կօգնի մեզ հոգալ մեր կարիքները և մեզ համար տեղ կպատրաստի
Իր արքայությունում:)

• Դուք ի՞նչ ուղիներով կարող եք մասնակցել Աստծո գործի
առաջընթացին: (Երբ ուսանողները պատասխանեն, կարող եք հղում
կատարել ավելի վաղ նրանց կողմից առանձնացրած սկզբունքին այն
բանի վերաբերյալ, որ մենք պիտի նվիրվենք հոգևոր բաներին`
գերադասելով դրանք աշխարհիկ հոգսերից:)

Վկայեք այն մասին, թե ինչպես եք դուք օրհնվել, երբ ձգտել եք
առաջնահերթություն տալ հոգևոր հարցերին` գերադասելով դրանք
աշխարհիկ հոգսերից և ստեղծել Աստծո արքայությունը: Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե նրանք ավելի շատ կենտրոնացած են հոգևոր
հարցերի, թե աշխարհիկ հոգսերի վրա։ Հանձնարարեք նրանց իրենց
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ
դասարանային տետրերում գրի առնել, թե նրանք ինչ կանեն, որպեսզի
առաջնահերթություն տան հոգևոր հարցերին և ձեռք բերեն Աաստծո
արքայությունը։

Ամփոփեք Ղուկասի 12․35-59` բացատրելով, որ Տերն ուսուցանեց Իր
հետևորդներին նախապատրաստվել Իր Երկրորդ Գալստյանը։ Նա օգնեց
նրանց հասկանալ, որ «շատ տրվեց … շատ կուզվի» (հատված 48), և Նա
բացատրեց, որ Իր ավետարանը մեծ բաժանումների պատճառ կդառնա
մարդկանց միջև:
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ԴԱՍ 52

Ղուկաս 13-14
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանեց քավության և Աստծո
արքայության մասին, և Նա բժշկեց Հանգստության օրը:

Նա նաև օգտագործեց առակները, որպեսզի ուսուցանի
համեստության մասին և աշակերտության գինը:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 13.1-14.14
Հիսուսը բժշկում է Հանգստության օրը և ուսուցանում խոնարհության մասին և
չքավորներին հոգ տանելու մասին

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ սցենարը. Դուք ճաշի եք նստած մի
քանի ընկերների հետ, և նրանք նկատում են մի վատ հագնված
ուսանողի, ով մենակ է նստած: Ձեր խմբից մեկը կոպիտ դիտողություն է
անում ուսանողի արտաքինի վերաբերյալ, և ձեր ընկերները ծիծաղում են:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե նրանք ինչպես կզգային այս
իրավիճակում:

• Որո՞նք են այն մի քանի տարբեր եղանակները, որոնցով դուք
կարձագանքեիք այս իրավիճակին:

Հրավիրեք ուսանողներին վերանայել Ղուկասի 13-14 գլուխները`
պարզելու, թե Փրկիչն ինչ սովորեցրեց այն մարդկանց հետ
հաղորդակցվելու վերաբերյալ, ովքեր ավելի կարիքավոր են, քան մենք:

Ամփոփեք Ղուկասի 13.1-14.6 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
պատմեց թզենու առակը, որը պետք է կտրվի, եթե այն պտուղ չի տալիս,
ինչն ուսուցանում է, որ մենք կկործանվենք եթե չապաշխարենք: Նա
բժշկեց մի կնոջ շաբաթ օրը և պատմեց Աստծո արքայության և նրանց
մասին, ում կթույլատրվի մուտք գործել այնտեղ: Նա նաև սգաց
Երուսաղեմին մոտեցող կործանումը: Ղուկասի 14.1-6 հատվածներում
մենք կարդում ենք, որ շաբաթ օրը Փրկիչը հրավիրված էր փարիսեցիների
իշխաններից մեկի տանը ճաշելու: Ճաշից առաջ Փրկիչը բժշկեց այն
մարդուն, ով տառապում էր ջրգողությունից, որը մի հիվանդություն է, երբ
մարդու մարմինն այտուցվում է հեղուկից:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի. Խնդրեք յուրաքանչյուր զույգից մի
ուսանողի մտքում կարդալ Ղուկասի 13.15–16, իսկ մյուսին՝ Ղուկասի
14.5-6 հատվածները: Խնդրեք ուսանողներին փնտրել Փրկիչի
պատասխանները փարիսեցիներին, երբ վերջիններս մեղադրեցին Նրան
Հանգստության օրվա կանոնը խախտելու համար` բժշկելով այս
մարդկանց: Հրավիրեք ուսանողներին իրենց զուգընկերներին պատմել,
թե ինչ գտան:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հարցրեք դասարանին.
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• Ո՞ր արտահայտություններն են նկարագրում այն գործերը, որոնք
փարիսեցիները կանեին իրենց կենդանիների համար օրը: (Արձակել
նրանց կապերը և դուրս հանել ջրհորից:)

• Մենք ի՞նչ կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից` Հանգստության օրը
պատվելու և սուրբ պահելու մասին: (Կարիքավոր մարդկանց
սպասավորելը պատշաճ է շաբաթ օրը: Փրկիչի արդարացի օրինակը
հակադրվում է որոշ փարիսեցիների դիրքորոշմանը, որոնք ճիշտ են
համարում շաբաթ օրը օգնել կենդանիներին` այլ ոչ մարդկանց:)

Ամփոփեք Ղուկասի 14.7-11 հատվածները` բացատրելով, որ
ջրգողությունից տառապող տղամարդուն բժշկելուց հետո Փրկիչը
խրատեց ճաշին հրավիրված մյուս հյուրերին իրենց մեծարելու համար`
իշխանին մոտ պատվավոր աթոռներին նստելով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 14․12-14
հատվածները։ Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ
ուսուցանեց փարիսեցուն, ով Իրեն հրավիրել էր ճաշի:

• Ի՞նչ խորհուրդ տվեց Փրկիչն այս փարիսեցուն։

• Որոնք են հնարավոր պատճառները, որ մարդիկ ճաշի են հրավիրում
են իրենց ընկերներին և հարուստ հարևաններին:

Բացատրեք, որ Փրկիչի օրերում նրանք, ովքեր հաշմանդամ, կաղ կամ
կույր էին, հիմնականում պայքարում էին իրենց գոյատևման համար և
որպես հետևանք` աղքատ էին: Որոշ փարիսեցիներ վերևից էին նայում
այս մարդկանց (տես Ղուկասի 16.14-31 հատվածները)

• Նշեք մի քանի պատճառներ, թե ինչո՞ւ են մարդիկ այսօր վերևից
նայում մյուսներին:

• Մենք ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել Ղուկասի14.14 հատվածից`
օգնելու մարդկանց, ովքեր ավելի կարիքավոր են, քան մենք:
(Հետևյալը մի սկզբունք է որը ուսանողները կարող են կռահել. Եթե
մենք փորձենք օգնել մարդկանց, ովքեր կարիքավոր են, քան մենք,
Տերը կհատուցի մեզ Հարության ժամանակ:)

Նշեք նաև, որ Հարության ժամանակ մեզ հատուցելուց բացի, Տերը կօրհնի
մեզ նաև այս կյանքում, երբ մենք փորձենք օգնել մարդկանց, ովքեր
ավելի կարիքավոր են, քան մենք:

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մարդկանց, ովքեր ավելի կարիքավոր
են, քան մենք։

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը օրհնվել՝ փորձելով օգնել մարդկանց,
ովքեր չքավոր են:

Ուսանողներին խնդրեք մտածել այն մասին, թե նրանք ինչպես կարող են
օգնել մարդկանց, ովքեր ավելի կարիքավոր են, քան նրանք: Խրախուսեք
նրանց իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման
օրագրերում գրել մի նպատակ` ծառայելու նրանց, ովքեր ավելի
կարիքավոր են, քան նրանք։
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Ղուկաս 14.15-35
Հիսուսը պատմում է մեծ ընթրիքի առակը և ուսուցանում է
աշակերտության գինը

Հրավիրեք ուսանողներին գրատախտակին գրել որոշ բաներ, որոնք
նրանցից կպահանջվի զոհաբերել կամ հրաժարվել դրանցից` որպես
Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ:

• Որո՞նք են այն մի քանի արդարացումները, որոնք կարելի է փորձել
օգտագործել, որպեսզի խուսափենք այս զոհաբերությունները
կատարելուց:

Դասարանին խնդրեք Ղուկասի 14 գլխի ուսումնասիրության ընթացքում
գտնել այն սկզբունքները, որոնք սովորեցնում են, թե Հիսուսն ինչ է
պահանջում Իր աշակերտներից:

Բացատրեք, որ երբ Փրկիչը խորհուրդ տվեց Փարիսեցիներին հրավիրել
ճաշի չքավորներին, ինչ-որ մեկը սենյակում ասաց Նրան. «Երանի նորան,
որ Աստուծոյ արքայութիւնումը հաց կուտէ» (Ղուկասի 14.15): Այս
հայտարարությանն ի պատասխան, Փրկիչը պատմեց մեծ
ընթրիքի առակը:

Հրավիրեք ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 14.16-24
հատվածները դասի սկզբից ընտրված իրենց զուգընկերների հետ։
Խնդրեք յուրաքանչյուր զույգից մի ուսանողի գտնել հրավերը, որը
ստացան մարդիկ այս առակում: Հրավիրեք զույգի մյուս ուսանողին
գտնել այն արդարացումները, որոնք բերեցին մարդիկ, ովքեր մերժեցին
առաջարկը: Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հարցրեք
դասարանին.

• Ինչո՞վ է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը նման մեծ ընթրիքին:
(Պատասխանները կարող են ներառել հետևյալը. ավետարանը մեզ
համար պատրաստված պարգև է, այն կարող է լցնել մեր հոգիները և
բավարարել մեր կարիքները, մենք հրավիրված ենք ճաշակելու
դրանից, և մենք կարող ենք ընդունել կամ մերժել այն ճաշակելու
հրավերը:)

• Ի՞նչ արդարացումներ բերվեցին այն մարդկանց կողմից, ովքեր չէին
ընդունել մեծ ընթրիքի հրավերը:

• Այս արդարացումներն ի՞նչ են բացահայտում այս մարդկանց
առաջնահերթությունների մասին:

Համաձայն հատված 24-ի, ո՞րն է հետևանքը, երբ այլ
առաջնահերթությունները գերադասվում են Տիրոջից ու Նրա
ավետարանից : (Ուսանողները կարող են նշել հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մենք այլ առաջնահերթությունները բարձր դասենք Տիրոջից ու Նրա
ավետարանից, կկորցնենք օրհնությունները, որոնք կարող էինք
ստանալ:)

Հրավիրեք ուսանողներին նայել գրատախտակին գրված այն
զոհաբերությունների ցուցակին, որ նրանցից կխնդրվի կատարել` որպես
Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ:
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• Ի՞նչ օրհնություններ կկորցնեինք մենք, եթե չկամենայինք կատարել
այս զոհաբերությունները:

Բացատրեք, որ այս առակն ուսուցանելուց հետո Փրկիչը բազմության հետ
խոսեց այն մասին, թե Նա ինչ էր պահանջում Իր աշակերտներից:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 14․25-27
հատվածները։ Հրահանգեք նրան կարդալ նաև Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն հատված 26-ը (Ղուկասի 14:26, ծանոթագրություն բ) և
հատված 27-ը (Ղուկասի 14:27, ծանոթագրություն բ): Դասարանին
հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչ ասաց,
որ Իր աշակերտները պիտի պատրաստ լինեն անել։

Օգտվեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օժանդակ
նյութերից

Եկեղեցին պատրաստել է սուրբ գրությունների ուսումնասիրության մի շարք օժանդակ
նյութեր և ներառել դրանք կանոնիկ գրքերում որոշ լեզուների համար: Այս օժանդակ
նյութերը ներառում են ծանոթագրություններ, թեմատիկ ցանկ, նկարներ և քարտեզ: Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ժամանակ դրանք արժեքավոր միջոցներ են
օգտագործելու համար: Խրախուսեք ուսանողներին սուրբ գրությունների իրենց
ուսումնասիրության ժամանակ օգտվել ուսումնասիրության օժանդակ նյութերից։

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը, որ Իր աշակերտները պիտի պատրաստակամ
կատարեն:

Բացատրեք, որ հունարեն բառի սահմանումը, թարգմանված որպես ատել,
«պակաս սիրելն» է (James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible [1890],
“misĕō,” 48): Փրկիչը բացատրում էր, որ Իր աշակերտների համար
ընտանիքին կամ նույնիսկ սեփական կյանքին նվիրվելը պիտի լինի Իրեն
նվիրվելուց հետո (տես նաև Մատթեոս 10.37): Իր խաչն առնելը
վերաբերում է խաչելությանը և ներկայացնում է պահանջված
պատրաստակամությունը կյանքը տալու Քրիստոսի համար, ով Իր
կյանքը տվեց մեզ համար (տես նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Մատթեոս 16.26 [Մատթոս 16.24, ծանոթագրություն ե]):

• Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը լինելու մասին ի՞նչ ճշմարտություններ
կարող ենք սովորել այս հատվածներից: (Ուսանողները կարող են
զանազան ճշմարտություններ նշել, բայց համոզվեք, որ նրանք
առանձնացնեն նման մի ճշմարտություն. Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտները պետք է պատրաստ լինեն զոհաբերել ամեն բան
Նրան հետևելու համար։ Դուք կարող եք հրավիրել ուսանողներին
գրել այս ճշմարտությունը լուսանցքում` Ղուկասի 14.25-27
հատվածների կողքին:)

• Ձեր կարծիքով Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները ինչո՞ւ պիտի
պատրաստակամ լինեն Նրան բարձր դասելու բոլոր բաներից`
ներառյալ իրենց ընտանիքի անդամներից և իրենց սեփական
կյանքից:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը «Արդ ձեր սրտի մեջ
դրեք» (հատված 27, ծանոթագրություն բ)
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «արդ ձեր սրտի մեջ դրեք»
արտահայտությունը: (Բացատրեք, որ այս համատեքստում արդ ձեր
սրտի մեջ դրեք արտահայտությունը նշանակում է վճռել կամ
հաստատապես որոշել:)

• Տերն ինչ է ցանկանում, որ մենք հիմնենք մեր սրտերում:

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Ղուկասի 14.27-ի հատվածի
Ջոզեֆ Սմիթ թարգմանությունից: (Ուսանողները պիտի առանձնացնեն
նմանատիպ մի սկզբունք. Երբ մենք մեր սրտերում դնում ենք այն, ինչ
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում ու պատվիրում է մեզ, մենք դառնում
ենք Նրա աշակերտները:)

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք Յոթանասունի Քվորումից Երեց Լարի Վ.
Գիբոնսի հետևյալ հայտարարության մի օրինակ։ Խնդրեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այդ խոսքերը: Դասարանին խնդրեք
հետևել` պարզելով, թե մենք ինչ պիտի անենք, որպեսզի կարողանանք
ապրել այդ սկզբունքով։

«Երբ դուք սկսում եք կարգավորել առաջնահերթությունները ձեր կյանքում,
միակ ճշմարիտ ապահովությունը կյանքում պատվիրաններով ապրելն է: …

… Ինչ հրաշալի բան է` կյանքի սկզբում որոշել մեկ անգամ և ընդմիշտ, թե
դուք ինչ պիտի անեք և ինչ չպիտի անեք այն բաների հետ կապված, որոնք
վերաբերում են ազնվությանը, համեստությանը, մաքրաբարոյությանը,
Իմաստության Խոսքին և տաճարային ամուսնությանը:

Եղբայրներ և քույրեր, մնացեք նեղ ու անձուկ արահետի վրա: Ոչ, մնացեք նեղ ու անձուկ
արահետի կենտրոնում: Մի շեղվեք. մի հեռացեք. մակերեսորեն մի վերաբերվեք դրանց

հետ. եղեք զգույշ:

…Պատվիրաններով ապրելը կբերի ձեզ երջանկություն, որը շատերը փնտրում են այլ
վայրերում» («Արդ ձեր սրտի մեջ դրեք» Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2006, 103, 104):

• Ո՞րն է այն պատվիրանը, որին դուք հաստատապես որոշել եք
հնազանդվել: Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել` որոշում կայացնելով
հնազանդվել այդ պատվիրանին:

Խրախուսեք ուսանողներին իրենց սրտերում դնել, «թե նրանք ինչ պիտի
անեն … և … ինչ չպիտի անեն այն բաների հետ կապված, որոնք
վերաբերում են ազնվությանը, համեստությանը, մաքրաբարոյությանը,
Իմաստության Խոսքին և տաճարային ամուսնությանը»: Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին գրի առնել իրենց որոշումներն իրենց
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում:

Բացատրեք, որ աշակերտությանը վերաբերող այս սկզբունքներն
ուսուցանելուց հետո Փրկիչը տվեց երկու համանմանություններ:
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 14.28-30
հատվածները, իսկ մեկ այլ ուսանողի`Ղուկասի 14.31-33 հատվածները:
Դասարանին խնդրեք հետևել` խորհելով, թե այս երկու
համանմանություններն ի՞նչ են լուսաբանում։
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ են լուսաբանում այս երկու
համանմանությունները:

Բացատրեք, որ երկու համանմանությունները լուսաբանում են հաշվարկի
կարևորությունը կամ գործողության ընթացքի գնի որոշումը` նախքան այն
սկսելը, որպեսզի վճռեք, թե արդյո՞ք դուք ի վիճակի կլինեք ավարտել այն:
Փրկիչը ցանկանում էր, որ Իր աշակերտները խորամտորեն կշռադատեն,
թե արդո՞ք նրանք հոժարակամ էին զոհաբերելու այն, ինչ անհրաժեշտ էր,
որպեսզի կարողանային շարունակել մինչև վերջ` որպես Իր
աշակերտներ: (Տես նաև Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Ղուկաս 12.34
[Ղուկասի 14:30, ծանոթագրությունը ա]:)

Խնդրեք ուսանողներին վերանայել գրատախտակին գրված
զոհաբերությունների ցուցակը: Հրավիրեք նրանցից մի քանիսին
բացատրել, թե նրանք ինչո՞ւ են պատրաստ կատարել այս
զոհաբերությունները` որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ:

Հրավիրեք ուսանողներին նշել 33-րդ հատվածը, որը տալիս է այս գլխում
բերված Փրկիչի ուսմունքների պարզ ամփոփումը։ Բերեք այսօր
քննարկված ճշմարտությունների մասին ձեր վկայությունը։
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ԴԱՍ 53

Ղուկաս 15
Նախաբան
Փարիսեցիներն ու դպիրները դժգոհում էին, որ Փրկիչը
հաղորդակցվում էր մաքսավորների ու մեղավորների հետ:

Տերը պատասխանեց` պատմելով մոլորված ոչխարի,
կորած դրամի և անառակ որդու առակները:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 15.1-10
Տերը պատմում է մոլորված ոչխարի և կորած դրամի առակները

Դասը սկսեք ուսանողներին հարցնելով, թե արդյո՞ք նրանք երբևէ
կորցրել են որևէ իր, որն արժեքավոր է եղել իրենց համար:

• Դուք ի՞նչ էիք պատրաստվում անել, որպեսզի գտնեիք այն: Ինչո՞ւ:

• Ձեր կարծիքով, մարդու համար ի՞նչ է նշանակում լինել հոգևոր
առումով մոլորված: (Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ սա կարող է
վերաբերել նրանց, ովքեր դեռ չեն ընդունել Հիսուս Քրիստոսի
վերականգնված ավետարանը կամ ներկայումս չեն ապրում
ավետարանական ուսմունքներով:)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց որևէ ծանոթի մասին, ով
հավանաբար հոգևոր առումով մոլորված է: Հրավիրեք ուսանողներին
խորհել, թե նրանք ինչպես են վերաբերվում այդ մարդուն:

Բացատրեք, որ Ղուկասի 15 գլուխն ընդգրկում է Փրկիչի ուսմունքները
նրանց մասին, ովքեր հոգևոր առումով մոլորված են: Հրավիրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին Ղուկասի 15
գլխում այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպիսի՞ն է Երկնային Հոր
վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ, ովքեր հոգևոր առումով մոլորված են
և պարտականությունները, որոնք մենք ունենք նրանց նկատմամբ:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 15․1-2 հատվածը:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ովքեր էին մոտենում
Հիսուսին և ինչից էին դժգոհում Փարիսեցիներն ու դպիրները:

• Ովքե՞ր էին մոտենում Փրկիչին: Ինչո՞ւ էին դժգոհում Փարիսեցիներն
ու դպիրները:

• Ի՞նչ է բացահայտում այս դժգոհությունը Փարիսեցիների ու
դպիրների մասին:

Բացատրեք, որ Փրկիչը պատասխանեց` պատմելով երեք առակները.
մոլորված ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու առակները: Այս
առակները նախատեսված էին մեղավորներին հույս տալու, ինչպես նաև
Փարիսեցիների ու դպիրների կեղծավորությունն ու ինքնագոհությունը
դատապարտելու համար: Խրախուսեք ուսանողներին ուշադրություն
դարձնել այն բանի վրա, թե ինչո՞ւ է յուրաքանչյուր առակի թեման
վերաբերում կորածին և ինչպես է այն գտնվել:
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Արտագրեք հետևյալ աղյուսակը գրատախտակին կամ
թերթիկների տեսքով բաժանեք ուսանողներին․ Ուսանողներին

խմբավորեք զույգերով և նրանցից մեկին հանձնարարեք ուսումնասիրել
Ղուկաս 15․3–7 հատվածները, իսկ մյուսին` Ղուկաս 15․8-10 հատվածները։
Ուսանողներին հրավիրեք կարդալ իրենց հանձնարարված առակները`
փնտրելով ձախ սյունակում տրված հարցերի պատասխանները: (Երրորդ
առակին անդրադարձեք ավելի ուշ` այդ դասի ժամանակ:)

Կորած ոչխարի, դրամի և որդու առակները

Ղուկաս 15.3-7 (տես նաև
հատված 4, ծանոթագրություն

ա, եթե առկա է սուրբ
գրությունների ձեր
հրատարակության մեջ)

Ղուկաս
15.8-10

Ղուկաս
15.11-32

Ի՞նչ էր կորել:

Ինչո՞ւ էր այն կորել:

Ինչպե՞ս այն գտնվեց:

Ո՞ր բառերն ու
արտահայտություններն

են նկարագրում
արձագանքն այն բանին,
երբ այն գտնվեց։

Բավարար ժամանակից հետո խնդրեք ուսանողներին բացատրել իրենց
հանձնարարված առակը և իրենց զուգընկերոջը հաղորդել աղյուսակի
իրենց պատասխանները։ Երբ յուրաքանչյուր խմբից երկու ուսանողներն
ավարտեն, հրավիրեք մի քանի ուսանողների մոտենալ գրատախտակին
և աղյուսակում լրացնել իրենց պատասխանները կամ (եթե
գրատախտակին աղյուսակ չեք գծել) իրենց պատասխաններով կիսվել
դասարանի հետ:

• Ո՞րն է տարբերությունը այն եղանակների միջև, թե ինչպե՞ս ոչխարն ու
դրամը կորան: (Ոչխարը կորավ ոչ իր մեղքով, մինչ դրամը կորավ իր
տիրոջ անփութության կամ անուշադրության հետևանքով [see David O.
McKay, in Conference Report, Apr. 1945, 120, 121–22]:)

• Ըստ 7 և 10-րդ հատվածների, ի՞նչ են ներկայացնում դրամն ու ոչխարը,
որոնք գտնվեցին։ (Նրանք ներկայացնում են մեղավորին, ով
ապաշխարեց ու դարձավ դեպի Աստված:)

• Ո՞րն է մեր պարտականությունը նրանց նկատմամբ, ովքեր մոլորված
են, անկախ այն բանից, թե ինչպես են մոլորվել:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Երբ
մենք օգնում ենք ուրիշներին զգալ ապաշխարելու ցանկություն …
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• Հիմնվելով նրանց պատասխանների վրա, ովքեր գտան այն, ինչ
կորած էր, ինչպե՞ս կավարտեիք գրատախտակին գրված
նախադասությունը: (Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ
մի սկզբունք. Երբ օգնում ենք ուրիշներին զգալ ապաշխարելու
ցանկություն, մենք զգում ենք ուրախություն, իսկ երկինքները հրճվում
են: Ավարտեք գրատախտակին գրված սկզբունքը: Հրավիրեք
ուսանողներին գրել այս սկզբունքն իրենց սուրբ գրություններում`
Ղուկասի 15.1-10 հատվածների կողքին:)

• Ինչպե՞ս եք դուք կամ ձեր ծանոթը օգնել հոգեպես մոլորված մի
մարդու զգալ ապաշխարելու ցանկություն կամ ավելի մոտենալ
Երկնային Հորը: Ե՞րբ է ինչ-որ մեկը օգնել ձեզ: (Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ նրանք չպիտի կիսվեն այն փորձառություններով,
որոնք խիստ անձնական են կամ գաղտնի:)

Ղուկաս 15.11-32
Փրկիչն ուսուցանում է անառակ որդու առակը

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ սցենարի շուրջ. Երիտասարդ
կինը լուրջ մեղքեր է գործել և դադարել է աղոթել կամ եկեղեցի հաճախել:
Նա զգում է աղոթելու և Տիրոջ պատվիրաններով ապրելու ցանկություն,
բայց վախենում է, որ Նա չի ցանկանա իրեն ետ ընդունել:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյո՞ք իրենք ճանաչում են ինչ-որ
մեկին, ով նմանություն ունի սցենարում նկարագրված անձի հետ:
Բացատրեք, որ երրորդ առակը Ղուկասի 15 գլխում պատմում է անառակ
(որը նշանակում է վատնող և անխոհեմորեն շռայլ) որդու, նրա ավագ
եղբոր և նրանց հոր մասին: Հրավիրեք ուսանողներին այս առակն
ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին, որոնք
կարող են օգնել այն անհատներին, ովքեր իրենց անհույս կորած են
համարում:

Ուսանողներին բաժանեք երեք հոգանոց խմբերի : Յուրաքանչյուր
ուսանողի տրամադրեք հետևյալ թերթիկի մեկական օրինակ։

Հանձնարարեք նրանց բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 15․11-32
հատվածներն իրենց խմբի համար։ Հանձնարարեք մի ուսանողի
քննարկել առակը անառակ որդու տեսանկյունից, երկրորդ ուսանողին`
քննարկել այն հոր տեսանկյունից, իսկ երրորդ ուսանողին` ավագ եղբոր
տեսանկյունից:

Փոքր խմբերով կատարվող հանձնարարություն

Փոքր խմբերով կատարվող հանձնարարությունների ընթացքում ուսանողները կարող են
շեղվել վարժության նպատակից` դառնալով անձնական խնդիրներին կամ զլանալ ջանքեր
գործադրել սովորելիս: Մնացեք ակտիվորեն ներգրավված` շարժվելով խմբից խումբ և
ստուգելով ուսուցողական վարժությունը, որպեսզի օգնեք ուսանողներին շարունակել
կատարել առաջադրանքը և առավելագույնը ստանալ այդ հանձնարարությունից:

Երբ ուսանողներն ավարտեն ընթերցումը, խնդրեք նրանց իրենց
խմբերում քննարկել թերթիկում տրված հարցը:
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Ընթերցանության և առակը քննարկելու փոխարեն կարող եք
ցուցադրել տեսանյութը «Անառակ որդին» (5:35) Աստվածաշնչյան

տեսաֆիլմեր. Հիսուս Քրիստոսի կյանքը: Յուրաքանչյուր ուսանողի
տրամադրեք հետևյալ թերթիկի մեկական օրինակ և խնդրեք
ուսանողներին պատասխաններ փնտրել հարցերին, երբ նրանք դիտեն
տեսաֆիլմը։ Այս ֆիլմը առկա է LDS.org կայքում:

Անառակ որդու առակը

Անառակ որդին
• Ի՞նչն օգնեց ձեզ սթափվել կամ հասկանալ, թե ի՞նչ ահավոր իրավիճակում էիք:

• Ըստ ձեզ, ձեր հայրն ինչպե՞ս կարձագանքեր ձեր տունդարձին:

• Ինչի՞ մասին էիք դուք մտածում և ի՞նչ էիք զգում, երբ ձեր հայրը այդպես վերաբերվեց ձեզ:

Հայրը

• Ինչի՞ մասին էիք դուք մտածում և զգում, մինչ ձեր կրտսեր որդին հեռացել էր:

• Դուք ինչո՞ւ տուն ընդունեցիք ձեր անառակ որդուն այդ ձևով:

• Երբ ձեր ավագ որդին զայրացավ այն բանի վրա, թե դուք ինչպես ընդունեցիք իր կրտսեր
եղբորը, դուք ինչպե՞ս օգնեցիք նրան հասկանալ ձեր գործողությունները:

Ավագ եղբայրը

• Ինչի՞ մասին էիք դուք մտածում կամ ի՞նչ էիք զգում, երբ ձեր եղբայրը հեռացել էր:

• Ինչո՞ւ էր ձեզ համար դժվար ուրախանալ ձեր եղբոր վերադարձի կապակցությամբ:

• Ի՞նչ օրհնություններ եք դուք ստացել, քանի որ հավատարիմ եք եղել ձեր հորը:

Հարցրեք ուսանողներին, թե նրանք ինչպես կավարտեին աղյուսակի
երրորդ սյունակը (Ղուկաս 15․11–32), որը տրված է գրատախտակին կամ
առաջին թերթիկի վրա: Գրեք ուսանողների պատասխանները
գրատախտակին կամ հրավիրեք նրանց գրել իրենց պատասխանները
թերթիկների վրա:

• Ինչո՞ւ էր մոլորվել անառակ որդին: (Ի տարբերություն ոչխարի ու
դրամի, անառակ որդին մոլորվել էր իր սեփական ըմբոստության
պատճառով:)

• Հասկանալով, որ հայրն այս առակում ներկայացնում է Երկնային Հորը,
մենք ի՞նչ կարող ենք սովորել Երկնային Հոր տված պատասխանից
նրանց մասին, ովքեր վերադառնում են դեպի Նա` ապաշխարելով:
(Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Եթե
մենք վերադառնանք դեպի Երկնային Հայրը` ապաշխարելով և Նրա
ներումը փնտրելով, Նա կուրախանա և ետ կընդունի լայն բացված
բազուկներով: Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին:)

• Այս սկզբունքն ինչպե՞ս կարող է օգնել նրանց, ովքեր հոգեպես
մոլորված են։
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ միտքը.

«Այս տղայի հուզված, հավատարիմ հոր սիրող պատկերը, ով վազում է
դիմավորելու նրան և համբույրներ է տեղում նրա վրա, սուրբ գրությունների
ամենահուզիչ և կարեկցող տեսարաններից մեկն է: Աստծո յուրաքանչյուր
զավակին այն ասում է, որ կամակոր թե այլ կերպ, որքան է Աստված
կամենում, որ մենք վերադառնանք Իր բազուկների պաշտպանության
գիրկը» (“The Other Prodigal,” Ensign, May 2002, 62)։

Հիշեցրեք ուսանողներին առակի ավագ որդու մասին:

• Ձեր կարծիքով, ավագ եղբայրն ինչո՞ւ էր բարկացած:

Մի ուսանողի հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ երեց Հոլլանդի հետևյալ
խոսքերը, իսկ հետո դասարանին խնդրեք մտքեր առաջարկել այն բանի
վերաբերյալ, թե ավագ եղբայրն ինչո՞ւ էր բարկացած.

«Այս որդին այնքան էլ շատ բարկացած չէ, որ կրտսերը տուն է եկել, նա
բարկացած է, որ իր ծնողներն են այդքան ուրախ դրա համար:
Չգնահատված լինելու զգացումով և հավանաբար, մի փոքր էլ
ինքնախղճահարությամբ, այս խոնարհ որդին, իսկ նա զարմանալիորեն

խոնարհ էր, մի պահ մոռանում է, որ ինքը երբեք ստիպված չէր եղել
ճանաչել գարշելիությունն ու հուսահատությունը, վախն ու

ինքնատելությունը: Նա մի պահ մոռանում է, որ ագարակում յուրաքանչյուր եզ արդեն
իրենն էր և պահարանի բոլոր պատմուճանները նույնպես և գզրոցի բոլոր մատանիներն էլ:
Մի պահ նա մոռանում է, որ իր հավատարմությունը միշտ էլ գնահատվել է ու
կգնահատվի: …

Նա դեռ չի զգացել այն կարեկցանքն ու գութը, տեսարանի ողջ խորությունը, որպեսզի
տեսնի, որ վերադարձողը թշնամի չէ: Դա նրա եղբայրն է։ …

Անշուշտ կրտսեր որդին բանտարկյալ էր` մեղքի, հիմարության և խոզաբնի բանտարկյալ:
Բայց ավագ որդին նույնպես ապրում է որոշակի սահմանափակումներով: Նա դեռևս չի
կարողացել ինքնուրույն դուրս գալ բանտից: Նրան կախարդել է կասկածամտության
նախանձոտ հրեշը» (“The Other Prodigal,” 63):

• Ըստ Երեց Հոլլանդի, ավագ եղբայրն ինչո՞ւ էր զայրացած։

• Մենք ի՞նչ պիտի հիշենք, երբ տեսնում ենք, որ Աստված
ողորմածություն է ցուցաբերում և օրհնում է նրանց, ովքեր
ապաշխարել են ու վերադարձել Իր մոտ:

• Ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս առակից այն մասին, թե
ինչպես ավելի նմանվել Երկնային Հորը։ (Ուսանողները պիտի
առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Մենք կարող ենք ավելի
նմանվել Երկնային Հորը` արձագանքգելով կարեկցանքով և
ուրախությամբ, երբ ուրիշներն ապաշխարում են:)

Վերանայեք այն սկզբունքները, որոնք ուսանողները սովորեցին
Ղուկասի 15 գլխում տրված առակներից: Ուսանողներին խնդրեք

ԴԱՍ  53

386



բացատրել, թե նրանք ինչպե՞ս կօգտագործեին այս սկզբունքները`
պատասխանելու փարիսեցիներին ու դպիրներին, ովքեր դժգոհում էին,
երբ Հիսուսը ճաշում էր մեղավորների հետ:

Հիշեցրեք ուսանողներին հոգեպես մոլորված այն մարդու մասին, ում
վերաբերյալ խոսվեց դասի սկզբում: Խրախուսեք նրանց աղոթքով
խորհել, թե իրենք ինչպե՞ս կկարողանային օգնել այդ մարդուն
ապաշխարել և ավելի մոտենալ Երկնային Հորը: Հրավիրեք
ուսանողներին գրել հետևյալ հարցերի պատասխաններն իրենց
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:

• Դուք ի՞նչ եղանակով կկիրառեիք ձեր այսօրվա սովորածը:

ԴԱՍ  53

387



ԴԱՍ 54

Ղուկաս 16
Նախաբան
Փրկիչն ուսուցանեց անիրավ տնտեսի մասին առակը:
Փարիսեցիները լսեցին Հիսուսի ուսմունքները և ծաղրում
էին Նրան: Ապա Հիսուսը հանդիմանեց փարիսեցիներին և

նրանց ուսուցանեց հարուստ մարդու և
Ղազարոսի առակը:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 16.1-12
Փրկիչն ուսուցանում է անիրավ տնտեսի առակը

Դասարան բերեք առարկաներ, որոնք ներկայացնում են երկրային
հարստություններ և իշխանություն, ինչպես օրինակ` փող, էլեկտրոնային
սարք, դիպլոմ, խաղալիք ավտոմեքենա, մի տան նկար:

Դասը սկսեք` ուսանողներին հարցնելով․

• Որո՞նք են այն մի քանի առարկաները, որոնք մարդիկ հաճախ
անպայման փորձում են ձեռք բերել: (Եթե դուք համապատասխան
իրերը դասարան եք բերել, ցուցադրեք դրանք ուսանողների նշած
հերթականությամբ: Կամ հանձնարարեք որևէ ուսանողի նրանց
պատասխանները գրել գրատախտակին։)

• Որո՞նք են այն հարստությունները, որոնք Երկնային Հայրը ցանկանում
է, որ մենք փնտրենք: (Հրավիրեք որևէ ուսանողի գրատախտակին
թվարկել ուսանողների պատասխանները, որոնք կարող են ներառել
հավերժական ընտանիքները, խաղաղությունը, ուրախությունը և
սելեստիալ թագավորությունը: Ուսանողին խնդրեք գրատախտակին
ցանկի վերևում գրել Հավերժական հարստություններ վերնագիրը:)

Շեշտեք, որ մենք կարող ենք վայելել այս հավերժական օրհնություններից
մի քանիսն այս կյանքում: Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ո՞ր
հավերժական հարստություններն են հատկապես կարևոր նրանց
համար: Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 16 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտությունները, որոնք կարող են օգնել նրանց ձեռք
բերել հավերժական հարստություններ:

Բացատրեք, որ մոլորված ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու
մասին առակներն ուսուցանելուց հետո Փրկիչն ուսուցանեց անիրավ
տնտեսի առակը: Կարող եք բացատրել, որ տնտեսը մի մարդ է, ով
կառավարում է մեկ այլ մարդու բիզնեսը, փողը կամ սեփականությունը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալՂուկաս 16.1–2
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան` փնտրելով, թե ի՞նչ
իմացավ հարուստ մարդն իր տնտեսի մասին։

• Տնտեսն ի՞նչ էր անում հարուստ մարդու ունեցվածքի հետ:

388



• Ո՞րն էր տնտեսի շռայլության հետևանքը։ (Նա կկորցներ իր
աշխատանքը:)

Ամփոփեք Ղուկասի 16.3-7 հատվածը` բացատրելով, որ տնտեսն
անհանգստանում էր, որ կկորցնի իր աշխատանքը, որովհետև նա
գիտակցում էր, որ չի կարողանալու կատարել ֆիզիկական աշխատանք և
շատ էր ամաչում մուրալ: Նա մի ծրագիր մշակեց, որն, ըստ նրա, կարող
էր իրեն աշխատանքով ապահովել այլ տներում: Նա այցելեց հարուստ
մարդու երկու պարտապաններին և նշանակալիորեն զեղջեց նրանց
պարտքերը, որով, ըստ նրա, կվաստակեր նրանց բարեհաճությունը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 16.8
հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել`ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչպիսին էր հարուստ մարդու արձագանքը, երբ նա
իմացավ իր տնտեսի գործերի մասին։ Բացատրեք, որ «աշխարհքի
որդիները» ունեն աշխարհիկ հայացքներ, իսկ «լույսի որդիները» Աստծո
հետևորդներն են կամ հոգևոր մարդիկ:

• Ինչպե՞ս արձագանքեց հարուստ մարդը, երբ իմացավ իր տնտեսի
գործերի մասին։ Ի՞նչը գովեց հարուստ մարդը: (Հարուստ մարդը
գովեց տնտեսի ճարպկությունը` հարուստ մարդու պարտատերերի
բարեհաճությունը շահելու համար: Նա չէր գովաբանում տնտեսի
անազնվությունը:)

Հնարավորության դեպքում յուրաքանչյուր ուսանողի տրամադրեք
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ Երեց Ջեյմս Ի. Թալմիջի
հետևյալ խոսքերը։ Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այդ
խոսքերը: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ էր
ուսուցանում անիրավ տնտեսի առակի միջոցով:

«Մեր Տիրոջ նպատակն էր ցույց տալ հակադրությունը երկու տիպի
մարդկանց միջև. առաջինը այն աչալուրջ, խորամիտ և նվիրված մարդիկ
էին, ովքեր զբաղված են շահույթ ստանալու աշխարհիկ գործերով, իսկ
երկրորդը այն մարդիկ էին, ովքեր իրենց անվճռական գործելակերպով
բացահայտ ձգտում էին հոգևոր հարստությունների: …

Դաս քաղեք նույնիսկ անազնիվներից ու չարերից. եթե նրանք այդքան
շրջահայաց են, որպեսզի ապահովեն միակ ապագան, որը իրենք են մտածել, ապա որքան
ավելի շատ կարող եք դուք, որ հավատում եք հավերժական ապագային. հետևաբար
ապահովեք: Մրցեք անիրավ տնտեսի և մամոնայի երկրպագուների հետ ոչ թե նրանց
անազնվությամբ, ընչաքաղցությամբ [եսասեր ագահությամբ] և ժլատորեն հարստություն
դիզելով, որը լավագույն դեպքում ոչ այլ ինչ է, քան անցողիկ [ժամանակավոր], այլ
ապագայի նկատմամբ նրանց ունեցած մեծ եռանդով, հեռատեսությամբ և
նախապատրաստությամբ» (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463, 464):

• Փրկիչն ի՞նչ էր ցանկանում, որ Իր աշակերտները սովորեն աշխարհիկ
հայացքների տեր մարդկանցից:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Եթե
մենք իմաստությամբ պատրաստվենք մեր հավերժական կյանքին…
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 16․10-12
հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով, թե ըստ
Տիրոջ մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի պաշտպանված լինենք հոգևոր
առումով։ Բացատրեք, որ մամոնա բառը վերաբերում է երկրային
հարստություններին` ներառյալ փողը, ունեցվածքը և դրա հետ
զուգորդվող մնացած բաները:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «քիչ բանի մեջ հավատարիմ»
(հատված 10): Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. և
արդարությամբ օգտագործել երկրային հարստությունները…)

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակին գրված
հավերժական հարստությունների վրա:

• Ինչո՞ւ են սրանք «ճշմարիտ հարստություններ» (հատված 11)։

Ուսանողներին խնդրեք ավարտել գրատախտակի նախադասությունը,
որպեսզի այն արտահայտի սկզբունքն այն մասին, թե մենք ինչպես
կարող ենք ձեռք բերել հավերժական հարստություններ: (Ուսանողները
պիտի առանձնացնեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք իմաստուն կերպով
պատրաստվենք մեր հավերժական ապագային և արդարությամբ
օգտագործենք երկրային հարստությունները, մենք կարող ենք օրհնվել
հավերժական հարստություններով:)

• Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար լինում իմաստությամբ ու ջանասիրաբար
պատրաստվել մեր հավերժական կյանքին:

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք երկրային հարստություններն
արդարությամբ օգտագործել:

• Մեր կողմից երկրային հարստությունների արդար օգտագործումն
ինչպե՞ս է արտացոլում երկնային հարստություններին վստահված
լինելու մեր արժանավորությունը:

Դրականորեն ընդունեք ուսանողների պատասխանները

Դրականորեն ընդունեք ուսանողների պատասխանները` շնորհակալություն հայտնելով
նրանց կամ մեկնաբանելով դրանք: Այդ կերպ վարվելը օգնում է ուսանողներին զգալ, որ
իրենց լսում են և իրենց ասածը հաստատում, ինչպես նաև կարող է օգնել նրանց ավելի
հարմարավետ զգալ, երբ հետագայում կիսվեն պատասխաններով, մտքերով ու
փորձառություններով:

Ղուկաս16.13-31
Հիսուսը հանդիմանում է 3արիսեցիներին և ուսուցանում է հարուստ մարդու և
Ղազարոսի առակը

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակին տրված
ցուցակին (կամ, եթե դուք բերել եք, այն առարկաների վրա, որոնք
ներկայացնում են աշխարիկ հարստություններ) և խնդրեք նրանց խորհել,
թե երկրային հարստությունների հանդեպ տենչանքը ինչպես կարող է
խոչընդոտել, որպեսզի մենք ստանանք հավերժական
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հարստությունները: Ուսանողներին հրավիրեք գտնել մի պատասխան
այս հարցին Ղուկաս 16.13-26 հատվածների ուսումնասիրության
ժամանակ։

Ամփոփեք Ղուկասի 16.13-14` բացատրելով, որ Տերն ուսուցանեց, որ մենք
չենք «կարող [և] Աստծուն ծառայել և մամոնային» (հատված 13)։
Փարիսեցիները լսում էին Տիրոջ ուսմունքները և «ծիծաղում էին»
(հատված 14) կամ ծաղրում էին Նրան: Ուսանողներին խնդրեք Ղուկաս
16.14 հատվածում փնտրել բառեր, որոնք նկարագրում են
փարիսեցիներին և առաջարկում ևս մի բացատրություն այն բանի, թե
նրանք ինչո՞ւ էին ծաղրում Փրկիչին Իր ուսմունքների համար:

• Ըստ փարիսեցիների մասին ձեր սովորածի, ի՞նչ էին նրանք
ցանկանում: (Աշխարհիկ հարստություն և իշխանություն [տես
Մատթեոս 23.2–6, 14]:)

• Ձեր կարծիքով, փարիսեցիների ընչաքաղցությունն ինչո՞ւ հանգեցրեց
այն բանին, որ նրանք ծաղրեն Փրկիչին:

Բացատրեք, որ Ղուկաս 16.16-23-ի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը
(Աստվածաշնչի հավելվածում) լրացուցիչ գաղափար է տալիս
փարիսեցիների և Փրկիչի միջև փոխանակման մասին: Հանձնարարեք
ուսանողներից որևէ մեկին բարձրաձայն կարդալ այս թարգմանության
հետևյալ ամփոփումը․

Փարիսեցիները պնդում էին, որ Մովսեսի օրենքը և այլ մարգարեական սուրբ գրությունները
(Հին Կտակարանը) ծառայում էին իրենց որպես օրենք և հետևաբար, նրանք մերժում էին
Հիսուսին որպես իրենց դատավոր: Հիսուսը բացատրեց, որ Մովսեսի օրենքը և
մարգարեները վկայել էին Իր մասին: Նա կասկածի տակ դրեց փարիսեցիներին, քանի որ
վերջիններս ժխտում էին այն, ինչ գրված էր եղել և հանդիմանեց նրանց «ճիշտ
ճանապարհը խեղաթյուրելու համար» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս 16․21):
Որպեսզի օգներ փարիսեցիներին, ում սրտերը կենտրոնացել էին աշխարհիկ
հարստությունների ու իշխանության վրա, որպեսզի հասկանար նրանց վարքագիծն ու դրա
հետևանքները, Փրկիչը նմանեցրեց նրանց Ղուկասի 16.19-31 հատվածներում բերված
առակի հարուստ մարդու հետ:

Հրավիրեք երեք կամավորների` մասնակցել ընթերցողի թատրոնին:
Առաջին կամավորին հանձնարարեք կարդալ Փրկիչի բառերը
(Ղուկաս 16.19–23), երկրորդին` հարուստ մարդու բառերը (Ղուկաս 16.24,
27, 28, 30), իսկ երրորդ կամավորին` կարդալ Աբրահամի բառերը (Ղուկաս
16.25, 26, 29, 31): Հրահանգեք այս ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ
Ղուկասի 16.19-26 հատվածների իրենց մասը: Դասարանին խնդրեք
հետևել` փնտրելով, թե ինչ փորձառություն ունեցան Ղազարոս անունով
աղքատ մարդը և հարուստ մարդը մահկանացու կյանքում:

• Ինչո՞վ էր տարբերվում հարուստ մարդու և Ղազարոսի
մահկանացու կյանքը:

• Ինչո՞վ էր տարբերվում նրանց ետմահկանացու կյանքը: (Կարող եք
բացատրել, որ «Աբրահամի գոգը» [հատված 22] ներկայացնում է
դրախտը հոգևոր աշխարհում, իսկ «դժոխք» բառը [հատված 23]
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վերաբերում է հոգևոր բանտին [տես Աստվածաշնչի բառարան,
«Աբրահամի գոգը»,«Դժոխք»]:)

• Առակում հարուստ մարդն ինչո՞ւ թերացավ արդարաբար օգտագործել
իր երկրային հարստությունները։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ հարուստ մարդն այս առակում
ներկայացնում է Փարիսեցիներին:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս առակից այն մասին, թե ի՞նչ կպատահի,
եթե մենք ագահ ենք և արդարությամբ չենք օգտագործում մեր
երկրային հարստությունները։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ագահ ենք
ու արդարությամբ չենք օգտագործում մեր երկրային
հարստությունները, մենք, ի վերջո կկրենք տանջանքներ ու կզգանք
ափսոսանք [տես նաև ՎևՈւ 104:18]:)

Որպեսզի ուսանողներին նախապատրաստեք գտնել ևս մի լրացուցիչ
ճշմարտություն այս առակից, հրավիրեք նրանց մտածել մեկի մասին, ով
ընտրում է չհնազանդվել Փրկիչի ուսմունքներին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչը կարող է համոզել այդ մարդուն ապաշխարել և
փոխել իր ապրելակերպը:

Հրավիրեք հանձնարարված ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ
Ղուկասի 16․27-31 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել, գտնելով հարուստ մարդու խնդրանքը:

• Ի՞նչ էր մարդն ուզում, որ արվեր իր հինգ եղբայրների համար: Ինչո՞ւ:

• Հարուստ մարդու կարծիքով ի՞նչ կպատահեր, եթե Ղազարոսը
հայտնվեր հարուստ մարդու եղբայրներին:

Բացատրեք, որ հարուստը հավատում էր, որ իր եղբայրները
կապաշխարեն և դարձի կգան դեպի ճշմարտությունը, եթե Ղազարոսը
հայտնվեր նրանց: Դարձի գալ նշանակում է «փոխել հավատքը, սիրտը և
կյանքը` ընդունելու և համաձայնելու Աստծո կամքին» (Սուրբ
գրությունների ուղեցույց, “Դարձ, Նորադարձ,” scriptures.lds.org)։

• Ըստ այս առակի, ինչո՞ւ Աբրահամը Ղազարոսին չուղարկեց հարուստ
մարդու եղբայրների մոտ:

Նշեք, որ հիշատակելով «Մովսեսին և մարգարեներին» (Ղուկաս 16.29, 31),
Փրկիչը նորից վկայակոչում էր, որ սուրբ գրությունները փարիսեցիները
իրականում մերժում էին, սակայն պնդում էին, որ հավատում էին և
դրանցով ապրում: Բացատրեք, որ Ղազարոս անունով իրական մարդը
ավելի ուշ դարձավ «մեկը, [ով] մեռելներից հարություն առավ»
(հատված 31), երբ Փրկիչը նրան կենդանացրեց (տես Հովհաննես 11):
Ավելի ուշ Հիսուսը դարձավ այն Մեկը, ով բարձրացավ մեռելներից, երբ
Նա հարություն առավ: Սակայն երկու օրինակներում էլ փարիսեցիներն
ու մյուսները մերժեցին Փրկիչի աստվածայնության վկայությունը և
չհամոզվեցին, որ ապաշխարեն:

• Դարձի գալու մասին մենք ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն
բանից, ինչ Աբրահամը ուսուցանեց հարուստ մարդուն այս առակում:
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(Ուսանողները կարող են զանազան ճշմարտություններ գտնել, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնում են հետևյալ ճշմարտությունը.
Դարձը սկսվում է մարգարեների խոսքերին հավատալու և դրանց
ականջ դնելու միջոցով, այլ ոչ թե հրաշքներին ականատես լինելով
կամ հրեշտակներ տեսնելով:)

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ դարձը տեղի է ունենում մարգարեների
խոսքերին հավատալու և դրանց ականջ դնելու միջոցով, այլ ոչ թե
հրաշքներին ականատես լինելով կամ հրեշտակներ տեսնելով:

• Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մարդկանց` հավատալ և ականջալուր լինել
մարգարեների խոսքերին:

• Մարգարեների ո՞ր հատուկ ուսմունքներն են ներգործել ձեր
դարձի գալուն:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել այն եղանակները,
որոնց միջոցով նրանք կարող են ավելի շատ հավատալ կամ ականջ դնել
մարգարեների խորհրդին կամ հատուկ ուսմունքներին` դրա շնորհիվ
ուժեղացնելով իրենց դարձը։ Խրախուսեք ուսանողներին` կիրառել այն,
ինչ գրեցին:
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ԴԱՍ 55

Ղուկաս 17
Նախաբան
Հիսուսն Իր աշակերտներին ուսուցանեց ուրիշներին
ներելու անհրաժեշտության մասին: Այնուհետև
Առաքյալները խնդրեցին Հիսուսին ավելացնել իրենց
հավատքը: Ի պատասխան` Փրկիչը նրանց ուսուցանեց
անպիտան ծառայի առակը: Ավելի ուշ Հիսուսը բուժեց

տասը բորոտների, բայց միայն մեկը վերադարձավ նրան
շնորհակալություն հայտնելու: Փրկիչը դեմ առ դեմ դուրս
եկավ Փարիսեցիների հետ, և Նա ուսուցանեց նրանց, թե
երբ է գալու Աստծո արքայությունը:

Ուսուցման առաջարկներ

Օգնեք ուսանողներին` իրենց դերն իրականացնելու գործում
Յուրաքանչյուր դասն ուսուցանելիս կենտրոնացեք ձեր ուսանողների դերի վրա
դասարանում, այլ ոչ թե դասի ժամանակ ձեր անելիքի վրա: Փոխարենը պարզապես
հարցնելու. «Ի՞նչ եմ ես անելու դասարանում այսօր» կամ «Ի՞նչ եմ սովորեցնելու իմ
ուսանողներին», դուք պիտի պատրաստվեք դասին` մտածելով. «Ի՞նչ են իմ ուսանողներն
անելու այսօր»: «Ինչպե՞ս օգնեմ իմ ուսանողներին բացահայտելու, թե նրանք ի՞նչ պիտի
իմանան»:

Ղուկաս 17.1-10
Առաքյալները խնդրում են Հիսուսին ավելացնել իրենց հավատքը

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի հատուկ իրավիճակի մասին, որը
նրանցից կարող է պահանջել հավատքի գործադրում (ինչպես օրինակ
փնտրել քահանայական օրհնություն, տասանորդի վճարում կամ
եկեղեցու դասի ժամանակ ելույթ ունենալ): Խնդրեք ուսանողներին
ներկայացնել իրենց խոհերը և գրատախտակին թվարկեք նրանց
պատասխանները:

Խնդրեք ուսանողներին լուռ խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Երբևէ ցանկացե՞լ եք ավելի մեծ հավատք ունենալ: Եթե այո, ի՞նչ
փորձառություններ են ստիպել ձեզ այդպես զգալ:

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 17 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել սկզբունքներ, որոնք կարող են օգնել նրանց մեծացնել
իրենց հավատքը:

Ամփոփեք Ղուկասի 17․1-2 հատվածները` բացատրելով, որ Տերը
զգուշացրեց, որ նրանք, ովքեր ուրիշներին տանում են մոլորության կամ
համոզում են մեղք գործել, պատասխան կտան:

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Ղուկասի 17․3-4
հատվածները` առանձնացնելով Իր աշակերտներին տված Փրկիչի մի
պատվիրան, որը կարող էր հավատք պահանջել:
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• Համաձայն հատված 3-ի, Հիսուսն ի՞նչ էր պատվիրում անել Իր
աշակերտներին, եթե ինչ-որ մեկը մեղանչի նրանց դեմ:

• Համաձայն 4-րդ հատվածի, որքա՞ն հաճախ պիտի աշակերտները
ներեին: (Բացատրեք, որ Փրկիչի պատասխանը ցույց է տալիս այն
ուղին, որով մենք պիտի ներենք` անկախ այն բանից, թե քանի անգամ
է մեր դեմ մեղանչում մեկը, ով ապաշխարել է:)

• Ինչո՞ւ է դժվար ներել մեկին, ով բազմիցս մեղանչել է ձեր դեմ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 17.5
հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Առաքյալներն ի՞նչ էին խնդրում Տիրոջից, երբ Նա
աշակերտներին հորդորեց ներել նրանց, ովքեր վիրավորում են իրենց։

• Առաքյալներն ի՞նչ էին խնդրում Փրկիչից: (Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողներն իրենց սուրբ գրություններում նշեն «մեր հավատքն
ավելացրու» արտահայտությունը։)

• Ինչպե՞ս կարող էր Տիրոջ նկատմամբ ավելի մեծ հավատքն օգնել
Առաքյալներին` հնազանդվել ուրիշներին ներելու պատվիրանին:

Ամփոփեք Ղուկասի 12․6 հատվածը` բացատրելով, որ հետո Տերն
ուսուցանեց Իր Առաքյալներին, որ մանանեխի հատիկի չափ հավատքը
կարող է հրաշքներ գործել։ Որպեսզի օգներ Առաքյալներին իմանալ, թե
ինչպես մեծացնել հավատքը, Հիսուսը հետո պատմեց մի առակ, որում
նկարագրվում է տիրոջ ու ծառայի միջև հարաբերությունները:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Մեր
հավատքը կմեծանա, եթե մենք …

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
17․7-10 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան` ուշադրություն
դարձնելով, թե տերն ի՞նչ էր ակնկալում իր ծառաներից։

• Տերն ի՞նչ էր ակնկալում իր ծառաներից։:

Բացատրեք, որ բիբլիական ժամանակներում տերն ապահովում էր իր
ծառաների կյանքն անհրաժեշտ միջոցներով, եթե ծառաները
հավատարմորեն կատարում էին տիրոջ ակնկալած
պարտականությունները: Այս պատճառով կարիք չկար, որ տերը հատուկ
շնորհակալություն հայտներ իր ծառաներին կամ պարտավորված զգար
նրա հանդեպ` նրա պարտականությունների կատարման համար:

• Ինչո՞վ է մեր Երկնային Հայրը նման առակի տիրոջը: Ի՞նչ է Տերն
ակնկալում մեզանից: (Որ մենք կատարենք «բոլոր բաները, որոնք
պատվիրված են» մեզ [հատված 10]:)

Գրատախտակին ավելացրեք այս հայտարարությունը. Մեր հավատքը
կմեծանա, եթե մենք ձգտենք անել բոլոր բաները, որոնք Երկնային Հայրն է
պատվիրում։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ուրիշ էլ ինչը կարող է
մեծացնել նրանց հավատքը, հարցրեք.
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• Ըստ 10-րդ հատվածի, ծառաներն ի՞նչ պիտի ասեն իրենց տիրոջ
պատվիրանները պահելուց հետո։

• Ի՞նչ է նշանակում «անպիտան ծառաներ լինել»: (Նշանակում է, որ
անկախ այն բանից, թե մարդիկ ինչպես են պահում պատվիրանները,
նրանք միշտ պարտական են Աստծուն:)

• Մենք ինչո՞ւ ենք միշտ պարտական Երկնային Հորը, նույնիսկ երբ
հնազանդ ենք ու ապրում ենք արդար կյանքով: (Քանի որ Երկնային
Հայրը միշտ օրհնում է մեզ, մենք երբեք չենք կարող վարձահատույց
լինել Նրան [տես Մոսիա 2.20–26]:)

Ավարտեք գրատախտակին գրված նախադասությունը, որպեսզի այն
հաղորդի հետևյալ սկզբունքը. Մեր հավատքը կմեծանա, երբ մենք
ձգտենք անել այն ամենն, ինչ Երկնային Հայրն է պատվիրում, և երբ մենք
հիշենք, որ միշտ պարտական ենք Նրան: Կարող եք խրախուսել
ուսանողներին գրել այս սկզբունքներն իրենց սուրբ գրություններում:

• Մեր հավատքն ինչպե՞ս է մեծանում, երբ մենք ձգտում ենք անել այն
ամենը, ինչ Երկնային Հայրն է պատվիրում:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք
պահում էին պատվիրանները կամ հնազանդորեն կատարում էին իրենց
պարտականությունները և արդյունքում զգում էին, որ իրենց հավատքն
աճել է։ Հրավիրեք նրանց գրի առնել իրենց մտքերն իրենց դասարանային
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
մեկ այլ ուսանողի հետ կիսվել իրենց գրածով։ Հրավիրեք մի քանի
ուսանողների` դասարանի հետ կիսվել իրենց խոհերով:

Ղուկաս 17.11–19
Հիսուսը բուժում է տասը բորոտներին

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը.
Բիբլիական ժամանակներում բորոտները մեծ դժվարությունների առջև էին
կանգնած այդ հիվանդության պատճառով, որովհետև …

Օգնեք ուսանողներին վերհիշել այն, ինչ գիտեն բորոտության մասին`
խնդրելով նրանց` դասարանին պատմել, թե ինչպես կավարտեին
նախադասությունը: Օրինակ` ուսանողները կարող են նշել, որ
բորոտությունը կարող է հանգեցնել մարմնի դեֆորմացիայի և մահվան,
որ բորոտները մեկուսացված էին հասարակությունից` պահպանելով
ուրիշների առողջությունը, և որ նրանցից պահանջվում էր կանչել
«Անմաքուր»` որպես նախազգուշացում նրանց, ովքեր կմոտենային իրենց
(տես Աստվածաշնչի բառարանը, «Բորոտություն»):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 17․11-12
հատվածը։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել՝ փնտրելով, թե Հիսուսը
ում հանդիպեց, երբ Նա կանգ առավ մի գյուղում, երբ ճամփորդում էր
դեպի Երուսաղեմ։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտած նյութով:
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• Եթե դուք լինեիք այդ բորոտներից մեկը, ինչ զգացումներ կարող էիք
ունենալ, երբ տեսնեիք Հիսուսին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 17․13-14
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե բորոտներն ի՞նչ ասացին Փրկիչին և ո՞րն էր Նրա
պատասխանը նրանց:

• Բորոտներն ի՞նչ հարցրին Հիսուսին:

• Հիսուսն ի՞նչ պատվիրեց նրանց անել։

Բացատրեք, որ Մովսեսի օրենքով նախատեսված էր, որ բուժվելուց հետո
բորոտները պիտի իրենց ցույց տային քահանաներին, որպեսզի հետ
ընդունվեին հասարակության մեջ (տես Ղևտացոց 14):

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ երբ բորոտները հեռացան:

• Ի՞նչ կարող ենք մենք սովորել հատված 14-ից այն բանի վերաբերյալ,
թե մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ստանաք Տիրոջ
օրհնությունները։ (Ուսանողները պիտի հիշատակեն նմանատիպ մի
ճշմարտություն. Մենք ստանում ենք Տիրոջ օրհնությունները, եթե
կատարում ենք այն, ինչ Նա է մեզ հրահանգել կատարել:)

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կզգայինք մենք, եթե լինեինք այն
բորոտներից մեկը, ով արդեն բժշկվել էր։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ կզգայիք դուք, եթե գիտակցեիք, որ բուժվել եք
բորոտությունից։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
17.15-19 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե
ինչպես բորոտներից մեկը այլ կերպ արձագանքեց, քան մյուսները:

• Սամարացի բորոտն ինչպե՞ս արտահայտեց իր երախտագիտությունը
Փրկիչի հանդեպ:

• Ինչո՞ւ էր Ղուկասը նշել, որ երախտապարտ բորոտը սամարացի էր,
ում հրեաների մեծ մասը վերևից էր նայում: Այդ մանրամասնությունն
ի՞նչ է ավելացնում այս պատմության վերաբերյալ մեր
հասկացողությանը:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն բորոտից, ով
վերադարձավ շնորհակալություն հայտնելու Տիրոջը։ (Ուսանողները
պիտի հիշատակեն նմանատիպ մի ճշմարտություն. Կարևոր է
երախտագիտություն արտահայտել այն օրհնությունների համար,
որոնք մենք ստանում ենք:)

• Ինչո՞ւ է կարևոր մեր երախտագիտությունն արտահայտել Աստծուն`
մեր ստացած օրհնությունների համար:

• Ինչպե՞ս կարող ենք երբեմն նմանվել այն ինը բորոտներին:

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս Ս.
Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.
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«Իմ եղբայրներ և քույրեր, արդյո՞ք մենք հիշում ենք շնորհակալություն
հայտնել այն օրհնությունների համար, որոնք ստանում ենք: Անկեղծորեն
շնորհակալություն հայտնելն օգնում է մեզ ոչ միայն գնահատել մեր
օրհնությունները, այլ նաև բացում է երկնքի դռները և օգնում մեզ զգալ
Աստծո սերը» («Երախտագիտության աստվածային պարգևը» Ensign կամ

Լիահոնա, նոյեմբեր 2010, 87):

• Համաձայն հատված 19-ի, ըստ Փրկիչի ի՞նչ էր պատահել այս բորոտին
նրա գործողությունների շնորհիվ: (Նրա հավատքն ապրեցրեց նրան:)

• Մեր օրհնությունների համար Տիրոջը շնորհակալություն հայտնելն
ինչպե՞ս կարող է ապրեցնել մեզ:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրել Երկնային Հորից ստացած այն
հատուկ օրհնությունների մասին, որոնց համար նրանք շնորհակալ են:
Հրավիրեք նրանց գրել, թե ինչպես կարող են ապրել` ի
երախտագիտություն այս օրհնությունների։

Ղուկաս 17.20-37
Հիսուսն ուսուցանում է Աստծո արքայության գալու վերաբերյալ։

Ամփոփեք Ղուկասի 17․20-37 հատվածները` բացատրելով, որ Տերն
ուսուցանեց Իր Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ։ (Նշում. Նմանատիպ
ուսմունքներ քննարկվեցին Մատթեոսի 24 գլխին և Ջոզեֆ
Սմիթ.Մատթեոսին վերաբերող դասի ընթացքում:)

Եզրափակեք դասը, բերելով ձեր վկայությունը այս դասի ժամանակ
սովորած ճշմարտությունների մասին: Խրախուսեք ուսանողներին`
կիրառել այս ճշմարտություններն իրենց կյանքում:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Այս վարժությունը կարող է օգնել ուսանողներին մտապահել սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները:

Ուսանողներին բաժանեք չորս կամ հինգ հոգանոց խմբերի։
Յուրաքանչյուր խմբի տվեք վեցանիստ մի զառ ու մի մատիտ: (Եթե զառեր
չկան, հարմարեցրեք վարժությունը` 1-6 թվերը համարակալած վեց փոքր
թղթի կտորները դնելով ծրարի կամ այլ տարայի մեջ։) Յուրաքանչյուր
ուսանող պիտի ունենա նաև մի դատարկ թուղթ: Խնդրեք ուսանողների
յուրաքանչյուր խմբին մոտ նստել սեղանին ու շրջան կազմել: Հրավիրեք
նրանց բացել իրենց սուրբ գրությունների սերտման այն հատվածները,
որոնք դուք կուզենայիք, որ նրանք մտապահեին: Բացատրեք, որ
վարժության նպատակն է խմբում լինել առաջինը, ով ամբողջությամբ կգրի
հատվածը իր թղթի վրա։ Սակայն ուսանողները պիտի օգտագործեն այն
միակ մատիտը, որը տրվել է իրենց: Մատիտից կարող է օգտվել այն
անձը, ով զառը գցելիս հավաքում է 1 թիվը (կամ ընտրում է 1 թվով թուղթը)։
Հրավիրեք յուրաքանչյուր խմբի անդամներին հերթով նետել զառը (կամ
տարայից քաշել թուղթը և ապա վերադարձնել այն)։ Երբ խմբում մի
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ուսանող հավաքում է 1, ապա վերցնում է մատիտը և սկսում է գրել
հատվածը իր թղթի վրա` ասելով բառերը գրելու ընթացքում։ Խմբի
մնացած անդամները շարունակում են հերթով զառ գցել։ Երբ խմբում մեկ
այլ ուսանող է հավաքում 1, ապա այդ անձը վերցնում է մատիտը նախորդ
գրողի ձեռքից և սկսում է գրել հատվածը` ասելով բառերը գրելու
ընթացքում։ Նախորդ գրողը նույնպես միանում է զառը նետողների
խմբին: Երբ մատիտի հերթը կրկին հասնում է այն ուսանողին, ով
հատվածի մի մասը գրել է, ապա նա պետք է բարձրաձայն կարդա արդեն
գրված մասը` նախքան կշարունակի գրելը։ (Սա կրկնության
հնարավորություն է տալիս, որը կօգնի ուսանողներին մտապահել
հատվածը:) Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո, յուրաքանչյուր
խմբից մեկական ուսանողի հանձնարարեք դասարանի համար կարդալ
իրենց հանձնարարված սուրբ գրության հատվածը։

Վարժությունն ավարտելուց հետո դասարանին հանձնարարեք միասին
արտասանել հատվածը։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Ղուկաս 10.38–17.37
(Մաս 11)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը, որն ուսանողները

սովորեցին, երբ ուսումնասիրում էին Ղուկաս 10.38–17.37-ը (մաս 11) չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր
դասի մաս: Դասը, որը դուք ուսուցանում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից ու սկզբունքներից
միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Ղուկաս 10.38–12.59)
Մարթային ուղղված Տիրոջ խոսքերից ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք մեր ընտրությամբ նվիրվում ենք
հոգևոր գործերին` գերադասելով դրանք աշխարհիկ մտահոգություններից, ապա կստանանք տևական

օրհնություններ: Հիսուսը նաև ուսուցանեց, որ եթե մենք համառորեն աղոթենք և փնտրենք Երկնային Հոր
օրհնությունները կարիքի մեջ, ապա Նա կպատասխանի մեր աղոթքներին Իր իսկ ժամանակին, Իր իսկ
ճանապարհով: Մյուս ճշմարտությունները, որոնք ուսանողները սովորեցին, հետևյալն են. Տերը պատվիրում է
մեզ չտենչալ աշխարհիկ ունեցվածքը: Եթե մենք ձգտենք փնտրել Աստծո արքայությունն ու Նրա
արդարությունը, Նա կօգնի մեզ հոգալ մեր կարիքները և մեզ համար տեղ կպատրաստի Իր արքայությունում:

Օր 2 (Ղուկասի 13–15)
Այս գլուխներից ուսանողները սովորեցին հետևյալը սկզբունքները. Եթե մենք փորձենք օգնել մարդկանց,
ովքեր կարիքավոր են, քան մենք, Տերը կհատուցի մեզ Հարության ժամանակ: Եթե մենք այլ

առաջնահերթությունները բարձր դասենք Տիրոջից ու Նրա ավետարանից, կկորցնենք ավետարանի

օրհնությունները, որոնք կարող էինք ստանալ: Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները պիտի պատրաստ լինեն
զոհաբերել ամեն բան Նրան հետևելու համար։ Երբ օգնում ենք ուրիշներին զգալ ապաշխարելու

ցանկությունը, մենք զգում ենք ուրախություն, իսկ երկինքները հրճվում են:

Օր 3 (Ղուկասի 15)
Անիրավ տնտեսի առակից, ինչպես նաև հարուստ մարդու և Ղազարոսի առակից ուսանողները սովորեցին,
որ եթե մենք իմաստությամբ պատրաստվենք մեր հավերժական ապագային և արդարությամբ օգտագործենք

երկրային հարստությունները, մենք կարող ենք օրհնվել հավերժական հարստություններով: Նրանք նաև

սովորեցին հետևյալը սկզբունքը. Եթե մենք ագահ ենք ու արդարությամբ չենք օգտագործում մեր երկրային

հարստությունները, մենք, ի վերջո, կտառապենք ու կզղջանք: Դարձը սկսվում է մարգարեների խոսքերին
հավատալու և դրանց ականջ դնելու միջոցով, այլ ոչ թե հրաշքներին ականատես լինելով կամ հրեշտակներ

տեսնելով:

Օր 4 (Ղուկասի 17)
Ղուկասի 17-րդ գլխում Առաքյալները խնդրեցին Հիսուսին ավելացնել իրենց հավատը: Ուսանողները

սովորեցին, որ մեր հավատը կմեծանա, երբ մենք ձգտենք անել այն ամենն, ինչ Երկնային Հայրն է
պատվիրում և երբ մենք հիշում ենք, որ միշտ պարտական ենք Նրան: Ուսանողները սովորեցին նաև, որ մենք
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կստանանք Տիրոջ օրհնությունները, եթե կատարենք այն, ինչ Նա է մեզ հրահանգել կատարել և կարևոր է
արտահայտել մեր երախտագիտությունը ստացած օրհնությունների համար:

Նախաբան
Պատմելով մոլորված ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու
առակները, Տերը պատասխանեց փարիսեցիների դժգոհություններին այն
մասին, որ Նա շփվում էր մաքսավորների ու մեղավորների հետ:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկասի 15-րդ գլուխ
Հիսուսն ուսուցանում է կորած ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու
առակները

Դասը սկսեք ուսանողներին հարցնելով, թե արդյո՞ք նրանք երբևէ
կորցրել են որևէ իր, որն արժեքավոր է եղել իրենց համար:

• Դուք ի՞նչ էիք պատրաստ անել, որպեսզի գտնեիք այն: Ինչո՞ւ:

• Ձեր կարծիքով մարդու համար ի՞նչ է նշանակում «հոգևոր առումով»
մոլորված լինել: (Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ սա կարող է
վերաբերել նրանց, ովքեր դեռ չեն ընդունել Հիսուս Քրիստոսի
վերականգնված ավետարանը կամ ներկայումս չեն ապրում
ավետարանական ուսմունքներով:)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց որևէ ծանոթի մասին, ով
հավանաբար հոգևոր առումով մոլորված է: Հրավիրեք ուսանողներին
խորհել, թե նրանք ինչպես են վերաբերվում այդ մարդուն:

Բացատրեք, որ Ղուկասի 15 գլուխն ընդգրկում է Փրկիչի ուսմունքները
նրանց մասին, ովքեր հոգևոր առումով մոլորված են: Հրավիրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին Ղուկասի 15
գլխում այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպիսի՞ն է Երկնային Հոր
վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ, ովքեր հոգևոր առումով մոլորված են
և պարտականությունները, որոնք մենք ունենք նրանց նկատմամբ:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 15․1-2 հատվածը:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե
փարիսեցիներն ու դպիրները ինչից էին դժգոհում:

• Ինչո՞ւ էին դժգոհում փարիսեցիներն ու դպիրները:

• Այս դժգոհությունն ի ՞նչ է բացահայտում Փարիսեցիների ու
դպիրների մասին:

Բացատրեք, որ Փրկիչը պատասխանեց` պատմելով երեք առակներ.
մոլորված ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու առակները:
Խրախուսեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել այն բանի վրա, թե
ինչո՞ւ է յուրաքանչյուր առակի առարկան կորել և ինչպես է այն գտնվել:

Բացատրեք, որ կորած ոչխարի և կորած դրամի առակներում Տերը
նկարագրում էր, թե ինչպես հովիվը և կինը, ով կորցրել էր դրամը,
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փնտրում էին մեծ ջանասիրությամբ, մինչև նրանք գտան այն, ինչ
կորած էր:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 15.4–6,
8–9 հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե ինչ
զգացին հովիվն ու կինը, երբ նրանք գտան ոչխարն ու դրամը:

• Ո՞րն է տարբերությունը այն եղանակների միջև, որոնցով կորան
ոչխարն ու դրամը: (Ոչխարը կորավ` հետևելով իր կյանքի բնական
ընթացքին և ոչ իր մեղքով, մինչ դրամը կորավ իր տիրոջ
անփութության կամ անուշադրության հետևանքով [see David O. McKay,
in Conference Report, Apr. 1945, 120, 121–22]:)

• Ի՞նչ բառ օգտագործվեց` նկարագրելու, թե ինչպես էին զգում հովիվն
ու կինը:

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Ղուկասի 15․7,10
հատվածները` փնտրելով, թե Տերն ինչին նմանեցրեց այն ուրախությունը,
որ զգացին հովիվն ու կինը: (Ուրախությունը երկնքում մեկ մեղավորի
համար, ով ապաշխարում է:)

Բացատրեք, որ երրորդ առակը Ղուկասի 15 գլխում, պատմում է անառակ
(որը նշանակում է վատնող և անխոհեմորեն շռայլ) որդու, նրա ավագ
եղբոր և նրանց հոր մասին:

Ուսանողներին բաժանեք երեք խմբի: Յուրաքանչյուր ուսանողի
տրամադրեք հետևյալ թերթիկի մեկական օրինակ։

Հանձնարարեք նրանց բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 15․11-32
հատվածներն իրենց խմբի համար։ Հանձնարարեք մի ուսանողի
քննարկել առակը անառակ որդու տեսանկյունից, երկրորդ ուսանողին`
քննարկել այն հոր տեսանկյունից, իսկ երրորդ ուսանողին` ավագ եղբոր
տեսանկյունից:

Երբ ուսանողներն ավարտեն ընթերցումը, խնդրեք նրանց իրենց
խմբերում քննարկել թերթիկում տրված հարցը:

Ընթերցանության և առակը քննարկելու փոխարեն կարող եք
ցուցադրել տեսանյութը «Անառակ որդին» (5:35) «Հիսուս Քրիստոսի

կյանքը» Աստվածաշնչյան տեսաֆիլմեր շարքից: Յուրաքանչյուր ուսանողի
տրամադրեք հետևյալ թերթիկի մեկական օրինակ և խնդրեք
ուսանողներին պատասխաններ փնտրել հարցերին, երբ նրանք դիտեն
տեսաֆիլմը։ Այս տեսանյութը առկա է mormonchannel.org կայքում:

Անառակ որդու առակը

Անառակ որդին
• Ի՞նչն օգնեց ձեզ սթափվել կամ հասկանալ, թե ի՞նչ ահավոր իրավիճակում էիք:

• Ըստ ձեզ, ձեր հայրն ինչպե՞ս կարձագանքեր ձեր տունդարձին:

• Ինչի՞ մասին էիք դուք մտածում և ի՞նչ էիք զգում, երբ ձեր հայրը այդպես վերաբերվեց ձեզ:
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Հայրը

• Ինչի՞ մասին էիք մտածում և ի՞նչ էիք զգում, երբ ձեր կրտսեր որդին հեռացել էր:

• Դուք ինչո՞ւ տուն ընդունեցիք ձեր անառակ որդուն այդ ձևով:

• Երբ ձեր ավագ որդին զայրացավ այն բանի վրա, թե դուք ինչպես ընդունեցիք իր կրտսեր
եղբորը, դուք ինչպե՞ս օգնեցիք նրան հասկանալ ձեր գործողությունները:

Ավագ եղբայրը

• Ինչի՞ մասին էիք դուք մտածում և ի՞նչ էիք զգում, երբ ձեր եղբայրը հեռացել էր:

• Ձեզ համար ինչո՞ւ էր դժվար ուրախանալ ձեր եղբոր վերադարձի համար:

• Ի՞նչ օրհնություններ եք դուք ստացել, քանի որ հավատարիմ եք եղել ձեր հորը:

• Ինչո՞ւ էր մոլորվել անառակ որդին: (Ի տարբերություն ոչխարի ու
դրամի, անառակ որդին մոլորվել էր իր սեփական ըմբոստության
պատճառով:)

• Հասկանալով, որ հայրն այս առակում ներկայացնում է Երկնային Հորը,
մենք ի՞նչ կարող ենք սովորել Երկնային Հոր տված պատասխանից
նրանց մասին, ովքեր ապաշխարելով վերադառնում են դեպի Նա:
(Ուսանողները պիտի առանձնացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Եթե
մենք վերադառնանք դեպի Երկնային Հայրը` ապաշխարելով և Նրա
ներումը փնտրելով, Նա կուրախանա և ետ կընդունի մեզ լայն բացված
բազուկներով: Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին):

• Այս սկզբունքն ինչպե՞ս կարող է օգնել նրանց, ովքեր հոգեպես
մոլորված են։

Հիշեցրեք ուսանողներին առակի ավագ եղբոր մասին:

• Ձեր կարծիքով, ավագ եղբայրն ինչո՞ւ էր բարկացել:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը և հանձնարարեք
դասարանին լսել`ավելի լավ ըմբռնելու համար, թե եղբայրն ինչու էր
զայրացած:

«Չգնահատված լինելու զգացումով և, հավանաբար, մի փոքր էլ
ինքնախղճահարությամբ, այս խոնարհ որդին, իսկ նա զարմանալիորեն

խոնարհ էր, մի պահ մոռանում է, որ ինքը երբեք ստիպված չի եղել ճանաչել
գարշանքը կամ հուսահատությունը, վախը կամ ինքնատելությունը: Նա մի
պահ մոռանում է, որ ագարակում յուրաքանչյուր եզ արդեն իրենն է և
պահարանի բոլոր պատմուճանները և գզրոցի բոլոր մատանիները

նույնպես: Մի պահ նա մոռանում է, որ իր հավատարմությունը միշտ էլ գնահատվել է ու
կգնահատվի: …

…Նա, ով փաստորեն ունի ամեն ինչ, և ով իր հրաշալի աշխատասիրությամբ վաստակել է
այն, կարիք ունի այն մի բանի, որը նրան կարող է դարձնել Աստծո կատարյալ մարդը, որին
շատ մոտ է նա: Նա դեռ պիտի ձեռք բերի կարեկցանքն ու ողորմածությունը, գթասիրտ
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խորաթափանցությունը, որպեսզի տեսնի, որ վերադարձողը թշնամի չէ: Դա նրա
եղբայրն է։ …

«Անշուշտ կրտսեր որդին բանտարկյալ էր եղել` մեղքի, հիմարության և խոզաբնի
բանտարկյալ: Բայց ավագ որդին նույնպես ապրում է որոշակի սահմանափակումներով:
Նա դեռևս չի կարողացել ինքնուրույն դուրս գալ բանտից: Նրան կախարդել է
կասկածամտության նախանձոտ հրեշը: Նա համարում է, որ հայրն իրեն չի գնահատում,
իսկ եղբայրն իրեն զրկել է իրավունքներից, բայց երկու դեպքում էլ այդպես չէ» (“The Other
Prodigal,” Ensign, May 2002, 63):

• Ըստ Երեց Հոլլանդի, ավագ եղբայրն ինչո՞ւ էր զայրացած։ Ի՞նչ կերպ էր
մոլորված ավագ եղբայրը:

• Մենք ի՞նչ պիտի հիշենք, երբ տեսնում ենք, որ Աստված
ողորմածություն է ցուցաբերում և օրհնում է նրանց, ովքեր
ապաշխարել են ու վերադարձել Իր մոտ:

• Ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս առակից Երկնային Հորը
ավելի շատ նմանվելու մասին։ (Ուսանողները պիտի առանձնացնեն
նմանատիպ մի սկզբունք. Մենք կարող ենք ավելի շատ նմանվել
Երկնային Հորը` արձագանքելով կարեկցանքով և ուրախությամբ, երբ
ուրիշներն ապաշխարում են:)

Հիշեցրեք ուսանողներին հոգեպես մոլորված այն մարդու մասին, ում
վերաբերյալ խոսվեց դասի սկզբում: Խրախուսեք նրանց աղոթքով
մտորել, թե նրանք ինչպե՞ս կկարողանային օգնել այդ մարդուն`
ապաշխարելու և ավելի շատ մոտենալու Երկնային Հորը: Հրավիրեք
նրանց նույնպես խորհել, թե իրենք ինչպես կարող են մոլորվել և կարիք
ունենալ ապաշխարության և Փրկիչի մոտ վերադարձի:

Հաջորդ Մասը (Ղուկասի 18–Հովհաննեսի 1)
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ ինչ-որ
մեկը անարդար է վերաբերվել իրենց և ինչպես են իրենք զգացել:
Բացատրեք, որ երբ նրանք ուսումնասիրեն հաջորդ մասը, կսովորեն, թե
Փրկիչն ինչպես նախընտրեց պատասխանել նրանց, ովքեր անարդար
վերաբերմունք էին դրսևորել իր հանդեպ: Խնդրեք նրանց նշել լրացուցիչ
մանրամասներ Ղուկասի պատմության մեջ, որը վերաբերում է Հիսուս
Քրիստոսի տառապանքներին Գեթսեմանում, և Փրկիչն ինչ կերավ Իր
Հարությունից հետո:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  11
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Ղուկաս 18-21
Նախաբան
Երբ Հիսուս Քրիստոսն Իր մահկանացու կյանքում վերջին
անգամ ճամփորդեց Երուսաղեմ, Նա ուսուցանեց Իր
ավետարանը և հրաշքներ գործեց մարդկանց մեջ: Նա

հանդիսավոր մտավ Երուսաղեմ, կրկին մաքրեց տաճարը
և այնտեղ ուսուցանեց մարդկանց:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 18-21
Փրկիչն ուսուցանում է Երուսաղեմ գնալու ճանապարհին։

Բացատրեք ուսանողներին, որ
նրանք արդեն սովորել են
Ղուկասի 18-21 գլուխներում
գրանցված շատ
իրադարձությունների մասին, երբ
ուսումնասիրում էին Մատթեոսի և
Մարկոսի ավետարանները: Այս
իրադարձություններից երկուսը
վերանայելու համար ցուցադրեք
հետևյալ նկարները. «Քրիստոսը և
հարուստ երիտասարդ իշխանը»
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
համար 48, տես նաև LDS.org) և
«Հանդիսավոր մուտքը»
(Ավետարանի նկարների գիրքը,
համար 50): Հրավիրեք
ուսանողներին ամփոփել այս
պատմությունները դասարանի
համար և բացատրել, թե իրենք ինչ
են հիշում այդ պատմությունների
իրենց սովորածից:

Կարող եք օգտագործել
Ղուկասի 18-21 գլուխների հետևյալ
ամփոփումը, եթե ուսանողները
այս պատմությունները հիշելու
համար օգնության կարիք ունեն:
(Նշում. Որպեսզի օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, թե այս դասում նկարագրված
իրադարձությունները երբ են տեղի ունեցել Փրկիչի կյանքում, կարող եք
ուսանողներին ցույց տալ «Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու ծառայությունը մի
հայացքով» գրաֆիկական պատկերը, որը տրված է այս ձեռնարկի
հավելվածում:)
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Երբ Հիսուսն իր մահկանացու կյանքում վերջին անգամ ճամփորդեց դեպի Երուսաղեմ, Նա
ուսուցանեց մի քանի առակներ և բուժեց շատ մարդկանց: Նա երիտասարդ հարուստ
իշխանին հրավիրեց ամեն ինչ բաժանել աղքատներին և հետևել Իրեն: Նա բուժեց մի կույր
մարդու: Անտեսելով ծաղրը` Նա ճաշեց Երիքովի գլխավոր մաքսավորների հետ:

Նա հասավ Երուսաղեմ, և գովեստի բացականչությունների միջով` ավանակի վրա նստած
մտավ քաղաք: Նա կրկին տաճարից դուրս քշեց դրամափոխներին, այնտեղ ուսուցանեց
ժողովրդին և պատասխանեց քահանայապետերի ու դպիրների հարցերին: Նա գովեց մի
այրի կնոջ, ով զոհաբերեց իր երկու լուման տաճարի գանձանակին: Նա աշակերտներին
ուսուցանեց նաև Իր Երկրորդ Գալուստի մասին:

Բացատրեք, որ նկարագրությունների մեծ մասը, որոնք ուսանողները
կսովորեն, հատուկ են միայն Ղուկասի ավետարանին:

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին ուսումնասիրելու այս
նկարագրությունները, գրատախտակինգրեք հետևյալ հարցերը.

Ո՞ր գործողություններ են ցույց տալիս, որ մարդն անկեղծորեն ցանկանում է
մոտենալ Տիրոջը:

Ինչպիսի՞ վարքագիծ է նա դրսևորում, որը ցույց է տալիս, որ նա իրոք
ուզում է ներված լինել կամ հայցում է Տիրոջ օգնությունը:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել այս հարցերի շուրջ, երբ ուսումնասիրեն
հետևյալ պատմությունները Ղուկասի գրվածքներից:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ սուրբ գրությունների հղումները. Ղուկասի
18.1-8, Ղուկասի18.35-43, Ղուկասի 18.35-43, Ղուկասի 19.1-10: Բացատրեք, որ
սուրբ գրությունների այս հատվածները ներառում են առակներ և
իրադարձություններ Փրկիչի մահկանացու կյանքից` Երուսաղեմ
կատարած վերջին ուղևորության ընթացքում:

Յուրաքանչյուր ուսանողի հանձնարարեք գրատախտակին գրված
հատվածներից մեկը կամ դասարանը բաժանեք չորս խմբի և
յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարեք գրատախտակին գրված
հատվածներից մեկը: Հրավիրեք յուրաքանչյուր ուսանողի կամ խմբի
կարդալ նշանակված սուրբ գրության հատվածը և պատրաստվել
ներկայացնել պատմության կամ առակի բեմականացումը, որն այն
պարունակում է։ (Եթե դուք չեք բաժանում ուսանողներին խմբերի, ապա
դասարանով ներկայացրեք յուրաքանչյուր պատմության
բեմականացումը: Եթե դուք ընտրում եք չբեմականացնել այս
պատմությունները, ապա կարող եք հրավիրել ուսանողներին
ուսումնասիրել հանձնարարված հատվածներն անհատապես`
օգտագործելով հետևյալ հարցերը, իսկ հետո միմյանց ուսուցանել իրենց
սովորածը:) Բացատրեք, որ դասարանում կամ յուրաքանչյուր խմբում մի
ուսանող պիտի կատարի պատմողի դերը և կարդա սուրբ գրության
պատմությունը, մինչ դասարանի կամ խմբի մնացած մասը կատարում են
իրենց դերեըը: Ելնելով Փրկիչի հանդեպ ունեցած ակնածանքից և

ԴԱՍ  56

406



հարգանքից, հրահանգեք նրանց, ովքեր կներկայացնեն Ղուկասի 18.35-53
և Ղուկասի 19.1-10 հատվածները, դերախաղում չընդգրկել որևէ մեկին, ով
կներկայացնի Հիսուս Քրիստոսին: Հրավիրեք պատմողին կարդալ
Հիսուսի խոսքերը, իսկ ընտրված դերակատարներին` արձագանքել
այնպես, կարծես Նա բեմի վրա է:

Ցուցաբերեք ակնածանք և հարգանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ

Որպեսզի պահպանվի հարգանքը Հիսուս Քրիստոսի արժանապատվության հանդեպ,
Եկեղեցին շատ զգույշ է նկարներում և թատրոնում Փրկիչին ներկայացնելու հարցում: Մենք
նույնպես պետք է դասարանում ակնածանք ցուցաբերենք Նրա հանդեպ: Խուսափեք
Փրկիչին անհարգալից ձևով պատկերելուց: Նրանք, ովքեր ներկայացնում են Նրա ձայնը,
պիտի օգտագործեն միայն Նրա խոսքերը` ինչպես գրանցված է սուրբ գրություններում:

Երբ խմբերը պատրաստվում են, հրավիրեք նրանց միասին քննարկել
հետևյալ հարցերը և պատրաստ լինել հաղորդել իրենց
պատասխանները դասարանին բեմականացումն ավարտելուց հետո:
(Կարող եք գրել այս հարցերը գրատախտակին կամ պատրաստել դրանք
թերթիկների տեսքով:)

• Ի՞նչ էր ցանկանում այս պատմության գլխավոր կերպարը (այրին,
մաքսավորը, կույր մարդը կամ Զաքեոսը):

• Ի՞նչ էր անում գլխավոր կերպարը, որը ցույց էր տալիս, որ նրա
ցանկությունն անկեղծ էր :

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ գլխավոր կերպարի հավատարիմ
գործողությունների շնորհիվ:

• Ի՞նչ սկզբունքներ կամ վարդապետություններ կարող եք առանձնացնել
այս պատմության մեջ:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք դասարանին կամ
յուրաքանչյուր խմբի ներկայացնել իրենց պատմությունը, երբ պատմողը
կարդում է հատվածները։ Երբ դասարանը դիտում է կամ հետևում իրենց
սուրբ գրություններով, խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե յուրաքանչյուր
պատմությունը ինչ կարող է սովորեցնել մեզ Տիրոջ հանդեպ հավատք
գործադրելու մասին: Յուրաքանչյուր բեմականացումից հետո խնդրեք
դասարանին կամ խմբին հաղորդել իրենց պատասխանները նախորդ
հարցերին: Խնդրեք նրանց գրատախտակին թվարկել իրենց
առանձնացրած վարդապետություններն ու սկզբունքները :

Երբ ուսանողները բավականաչափ ժամանակ ունենան այդ աղյուսակը
լրացնելու համար, տվեք հետևյալ հարցերը․

• Ի՞նչ նմանություններ եք նկատում գլխավոր կերպարներից
յուրաքանչյուրի գործողություններում։ (Նրանցից յուրաքանչյուրը
ցուցաբերեց հաստատակամություն և անկեղծություն, երբ փորձում
էին ձեռք բերել իրենց ցանկացածը:)

• Այս գործողություններն ի՞նչ կարող են սովորեցնել մեզ Տիրոջ հանդեպ
հավատք գործադրելու մասին:
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• Ի՞նչ նմանություններ նկատեցիք այն ամենի մեջ, ինչ ստացան
գլխավոր կերպարները իրենց գործողությունների արդյունքում:
(Յուրաքանչյուրը ստացավ օգնություն կամ ողորմածություն:)

Խնդրեք ուսանողներին առանձնացնել մի սկզբունք այս
պատմությունների նմանություններից։ Ուսանողները կարող են
առաջարկել տարբեր սկզբունքներ, սակայն համոզվեք, որ շեշտադրվում
է, որ եթե մենք անկեղծորեն և հետևողականորեն հավատք գործադրենք
Տիրոջ հանդեպ, մենք կարող ենք ստանալ Նրա ողորմածությունը։ Գրեք
այս սկզբունքը գրատախտակին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.
Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ի՞նչն է ցույց տալիս, որ
մարդը հավատք է գործադրում առ Տերը:

«Ճշմարիտ հավատքը կենտրոնացած է Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա և միշտ
առաջնորդում է դեպի արդար գործողության» («Խնդրեք հավատքով» Ensign
կամ Լիահոնա, մայիս 2008, 95–96)։

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք այն հարցերի վրա, որոնք գրել
էիք գրատախտակին դասի սկզբում: Ուսանողներին խնդրեք շրջվել դեպի
զուգընկերը և քննարկել հարցերի պատասխանները:

• Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնցով մենք կարող ենք հավատք
գործադրել առ Աստված այսօր:

Մի ուսանողի հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Երեց Բեդնարի հետևյալ
խոսքերը, իսկ հետո դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ի՞նչ
է նշանակում զգալ Տիրոջ ողորմածությունը.

«Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները շատ անձնական և անհատական
օրհնություններ են` ուժ, պաշտպանություն, հավաստիացում,
առաջնորդություն, սիրառատ բարություն, սփոփանք, աջակցություն և
հոգևոր պարգևներ, որոնք մենք ստանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով» («Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները» Ensign կամ Լիահոնա,
մայիս 2005, 99):

Հրավիրեք ուսանողներին գրել հետևյալ հարցերի պատասխաններն
իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում: (Կարող եք գրատախտակին գրել հարցը:)

• Ինչո՞վ է արտահայտվում ձեր կամ ձեր ծանոթի հավատի
գործադրումը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ: Արդյունքում ինչպիսի՞
ողորմածություն զգացիք դուք կամ նրանք:
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• Խորհեք, թե ի՞նչ ուղիներով եք դուք ցանկանում ստանալ Տիրոջ
օգնությունն ու ողորմածությունը ձեր կյանքում: Ի՞նչ կանեք դուք,
որպեսզի գործադրեք ձեր հավատն առ Տերը` Նրա ողորմածությունը
ստանալու համար:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների, ովքեր ազատ են զգում կիսվելու իրենց
գրածով: Հիշեցրեք նրանց չկիսվել խիստ անձնական փորձառությամբ:
Կարող եք կիսվել նաև այս սկզբունքին առնչվող ձեր փորձառությամբ և
վկայել դրա ճշմարտացիության վերաբերյալ։
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ԴԱՍ 57

Ղուկաս 22
Նախաբան
Երբ Իր մահկանացու կյանքի ծառայությունը մոտենում էր
ավարտին, Հիսուսը հիմնադրեց հաղորդությունը, Իր
աշակերտներին ուսուցանեց ծառայել ուրիշներին և
պատվիրեց Պետրոսին զորացնել իր եղբայրներին:

Փրկիչի քավիչ զոհաբերությունը սկսվեց Գեթսեմանի
պարտեզում: Նրան ձերբակալեցին և դատեցին
Կայափասի առջև: Մինչ Փրկիչին չարչարում էին,
Պետրոսն ուրացավ, որ ճանաչում է Նրան:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 22.1-38
Փրկիչը հաստատում է հաղորդությունը և ուսուցանում Իր Առաքյալներին

Խնդրեք յուրաքանչյուր ուսանողի պատկերացնել (կամ դուք կարող եք
հրավիրել երկու ուսանողի մասնակցել այս վարժությանը), որ նա և իր
ընտանիքի մի անդամ նստած են հատակին: Ընտանիքի անդամը
ցանկանում է ոտքի կանգնել և խնդրում է օգնել իրեն:

• Որքանո՞վ կարող եք օգնել նրանց, եթե նստած մնաք հատակին:

• Տարբերությունն ինչպիսի՞ն կլիներ, եթե դուք ոտքի կանգնեիք
առաջինը:

Բացատրեք, որ այս նմանությունը կարող է օգնել մեզ հասկանալ, թե մենք
ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի օգնենք ուրիշներին հոգևոր
վերելք ապրել:

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 22 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց սովորել, թե
ինչպես օգնել ուրիշներին` հոգևոր վերելք ապրել:

Ամփոփեք Ղուկասի 22․1-30` հիշեցնելով ուսանողներին, որ Իր
մահկանացու կյանքի ծառայության ավարտին Փրկիչը հանդիպեց Իր
Առաքյալներին` տոնելու Զատիկը: Այդ ժամանակ Փրկիչը հայտարարեց,
որ Իր աշակերտներից մեկը կդավաճանի Իրեն, հաստատեց
հաղորդության արարողությունը, պատվիրեց, որ այն պիտի
սպասավորվի ի հիշատակ Իրեն և ուսուցանեց Իր Առաքյալներին, որ
նրանք, ովքեր ծառայում են ուրիշներին, ամենից մեծն են: Փրկիչը նաև
պատվիրեց Իր Առաքյալներին, որ շարունակեն Իր հետ, և խոստացավ,
որ մի օր նրանք կնստեն գահին ու կդատեն Իսրայելի տասներկու
ցեղերին:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 22․31-32
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
Փրկիչն ինչ ասաց Սիմոն Պետրոսին: Ուսանողներից մեկին խնդրեք
բարձրաձայն կարդալ 31-րդ հատվածի ծանոթագրությունա:

• Ըստ Փրկիչի սատանան ի՞նչ էր ուզում: (Սատանան ցանկանում էր
մաղել Պետրոսին ու Սրբերին ցորենի պես:)
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Բացատրեք, որ ցորենը մաղում են` հատիկն առանձնացնելով ցորենի
մնացած մասերից:

• Ի՞նչ սովորեցիք Պետրոսի մասին, որը ցույց է տալիս, որ նա արդեն
վկայություն ուներ: (Եթե անհրաժեշտ է, հիշեցրեք ուսանողներին, որ
Պետրոսը հայտարարել էր իր վկայությունը, որ Հիսուսը Քրիստոսն է`
Աստծո Որդին [տես Մատթեոս 16.13–17]):

• Համաձայն հատված 32-ի, Պետրոսը դեռ ի՞նչ փորձառություններ պիտի
ունենար, նախքան կկարողանար ուժեղացնել իր եղբայրներին:

• Ձեր կարծիքով, ո՞րն է տարբերությունը ավետարանի մասին
վկայություն ունենալու և դեպի ավետարանը դարձի եկած լինելու
միջև: (Ավետարանի մասին վկայություն ունենալը նշանակում է, որ
մենք Սուրբ Հոգու միջոցով ստացել ենք հոգևոր վկայություն
ճշմարտության մասին [տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
«Վկայություն», scriptures.lds.org]: Դարձի գալ դեպի ավետարանը
նշանակում է «փոխել հավատքը, սիրտը և կյանքը` ընդունելու և
համաձայնելու Աստծո կամքին (Գործք 3.19)» [Սուրբ գրությունների
ուղեցույց, «Դարձ, Նորադարձ»scriptures.lds.org]):

• Հիմնվելով Պետրոսին ուղղված Տիրոջ խոսքի վրա, մենք ի՞նչ կարող
ենք անել, երբ դարձի ենք գալիս դեպի ավետարանը: (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց համոզվեք, որ նրանք
առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը. Երբ մենք դարձի ենք գալիս
դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, մենք կարող ենք զորացնել
ուրիշներին: Հրավիրեք ուսանողներին նշել այն
արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում են հետևյալ
ճշմարտությունը հատված 32-ում:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 22.33-34
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պետրոսն ինչպես արձագանքեց Տիրոջ հորդորին` դարձի
գալ և զորացնել իր եղբայրներին:

• Պետրոսն ինչպե՞ս արձագանքեց Փրկիչի հորդորին:

• Ըստ Տիրոջ մարգարեության, ի՞նչ պիտի աներ Պետրոսը:

Բացատրեք, որ այս պատմության ավելի մանրամասն տարբերակը
գրանցված է Մատթեոսի 26 գլխում: Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Մատթեոս 26.35 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք
հետևել` փնտրելով, թե Պետրոսն ի՞նչ ասաց Փրկիչին մարգարեությունը
լսելուց հետո:

• Պետրոսն ինչպե՞ս արձագանքեց այս մարգարեությունը լսելուց հետո:

• Պետրոսի պատասխանը ի՞նչ կարող է սովորեցնել մեզ այն մասին, թե
նա ի՞նչ էր մտածում իր վկայության ուժի մասին:
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Ղուկաս 22.39-53
Փրկիչը տառապում է Գեթսեմանում, քրտնում արյան մեծ կաթիլներով և
մատնվում Հուդայի կողմից

Ուսմունք Գեթսեմանիում Հիսուս Քրիստոսի կրած
տառապանքների մասին

Գոյություն ունեն Գեթսեմանիում տեղի ունեցած իրադարձությունների երեք
նկարագրություններ: Այս ձեռնարկում Մատթեոսի 26 գլխին նվիրված դասը կենտրոնանում

է Հոր կամքին Փրկիչի հնազանդության վրա: Մարկոսի 14 գլխին վերաբերող դասն

անդրադառնում է Գեթսեմանում Հիսուսի չարչարանքներին: Ղուկասի 22 գլխին նվիրված

դասը շեշտում է Նրա տառապանքների դաժանությունը: Քավության այս եզակի
հատկությունների ուսուցանումը ուսանողներին կարող է նրանց հնարավորություն տալ
ունենալ բնորոշ փորձառություններ, երբ ուսումնասիրեն յուրաքանչյուր պատմությունը:

Բացատրեք, որ Զատիկից հետո Փրկիչն ու Նրա Առաքյալները գնացին
Գեթսեմանի պարտեզ: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով
բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 22.39-43 հատվածը: Դասարանին
հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ի՞նչ արեց,
երբ Նա եկավ Գեթսեմանի պարտեզ։ Հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել
իրենց գտածի մասին:

• Համաձայն 43-րդ հատվածի, ո՞վ օգնեց Փրկիչին ուժ ձեռք բերել,
որպեսզի Նա կատարեր Երկնային Հոր կամքը:

• Մենք ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե Երկնային Հայրն ի՞նչ կանի մեզ համար, եթե մենք ձգտենք
կատարել Նրա կամքը։ (Ուսանողները կարող են առանձնացնել
տարատեսակ սկզբունքներ, սակայն համոզվեք, որ պարզ լինի, որ.
Եթե մենք հոժարակամ հնազանդվենք Երկնային Հոր կամքին, Նա
մեզ ուժ կտա կատարելու Իր կամքը:)

• Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնցով Երկնային Հայրը կարող է
զորացնել մեզ:

Բացատրեք, որ օգնությունը, որ մենք ստանում ենք Երկնային Հորից,
հիմնականում կգա ոչ թե հրեշտակների տեսքով, այլ Նա կօգնի մեզ այն
ուղիներով, որոնք, ըստ Նրա, ամենալավը կլինեն մեզ համար: Խնդրեք
ուսանողներին հիշել մի ժամանակի մասին, երբ Երկնային Հայրը
զորացրել է նրանց, քանի որ նրանք ջանացել են կատարել Նրա կամքը։

Բացատրեք, որ Գեթսեմանի պարտեզում Փրկիչի տառապանքը
նկարագրող Ղուկասի պատմությունը ներառում է մի կարևոր
մանրամասն, որը չի ընդգրկված Մատթեոսի և Մարկոսի
պատմություններում: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Ղուկասի 22.44 հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Ղուկասն ինչպե՞ս է նկարագրել
Փրկիչի տառապանքները Գեթսեմանիում:

• Ղուկասն ինչպե՞ս է նկարագրում Փրկիչի տառապանքը
Գեթսեմանիում: Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել 44-րդ
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հատվածի այն խոսքերը, որոնք ուսուցանում են հետևյալ
ճշմարտությունը: Հիսուս Քրիստոսը քրտնում էր արյունի կաթիլներով,
երբ նա տառապում էր Գեթսեմանի պարտեզում: (Կարող եք նշել, որ
Փրկիչի տառապանքի այս հատկանիշը մարգարեությամբ տրվեց
ավելի քան մեկ դար առաջ [տես Մոսիա 7]:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե Փրկիչն ինչ
զգաց, բացատրեք, որ Փրկիչը նկարագրել է Իր սեփական տառապանքը
մի հայտնության մեջ, որը տրվել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով`
գրանցված Վարդապետություն և Ուխտերի 19 բաժնում: Հրավիրեք
ուսանողներին իրենց սուրբ գրություններում խաչաձև հղում կատարել
Վարդապետություն և Ուխտերի 19.18 հատվածի և Ղուկասի 22.44
հատվածի միջև։ Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ
Վարդապետություն և Ուխտերի 19.18 հատվածը: Դասարանին խնդրեք
հետևել՝ փնտրելով, թե Տերն ինչպես է նկարագրել Իր տառապանքը։

• Մենք ի՞նչ լրացուցիչ մանրամասներ ենք սովորում Փրկիչի
տառապանքի մասին հատված 18-ում տրված Նրա սեփական
նկարագրությունից։ (Հիսուս Քրիստոսի տառապանքը ստիպեց նրան
«ցավից դողալ, … արնահոսել ամեն մի ծակոտիից և տառապել՝ թե
մարմնով, թե ոգով»:)

• Ի՞նչ մտքեր եք ունենում` իմանալով, որ Հիսուս Քրիստոսը այդքան
տառապել է ձեզ համար:

Ամփոփեք Ղուկասի 12․45-48` բացատրելով, որ Գեթսեմանիում
տառապելուց հետո Նա մատնվեց Հուդա Իսկարիովտացու կողմից։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 22․49-51
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Պետրոսն ի՞նչ
արեց, երբ քահանայապետերն ու մյուսները եկան ձերբակալելու
Հիսուսին (տես Հովհաննեսի 18:10 հատվածը, որը միակ պատմությունն է,
որը ճանաչում է Պետրոսին որպես Առաքյալ, ով կտրեց ծառայի ականջը):

• Պետրոսն ի՞նչ արեց քահանայապետի ծառային:

• Ի՞նչն է ուշագրավ այստեղ, որ Փրկիչն արեց ծառայի համար։

Ամփոփեք Ղուկասի 22.52.53 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
հարցրեց, թե քահանայապետներն ու մյուսները ինչո՞ւ էին Իրեն
ձերբակալում գիշերը` ցերեկվա փոխարեն, երբ Ինքը գտնվում էր
տաճարում:

Ղուկաս 22.54-71
Հիսուսին դատում են ատյանի առաջ, իսկ Պետրոսն ուրանում է, որ ճանաչում
է նրան:
Ամփոփեք Ղուկասի 22.54 հատվածը` բացատրելով, որ երբ Փրկիչին
տարան քահանայապետի տուն տանջելու, Պետրոսը հետևեց նրան։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի
տրամադրեք հետևյալ աղյուսակի մեկական օրինակ (կամ գրեք
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Պետրոսի ուրացումը, ըստ Քարլ Հեյնրիխ Բլոխի: Օգտագործվել
է Ֆրիդրիխսդորֆի Ազգային Պատմության Թանգարանի
թույլտվությամբ, Հիլրոդ, Դանիա: Չպատճենահանել:

այն գրատախտակին): Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ աղյուսակում
նախատեսված սուրբ գրությունները և զույգերով լրացնել աղյուսակը։

Ղուկաս 22.54-60

Ի՞նչ պատահեց Պետրոսին: Ի՞նչ ասաց նա:

Ղուկաս 22.55-57

Ղուկաս 22.58

Ղուկաս 24.59-60

• Ձեր կարծիքով, ինչը գայթակղեց Պետրոսին, որի արդյունքում նա
ուրացավ այս մարդկանցից յուրաքանչյուրի մոտ, որ ճանաչում էր
Հիսուսին:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալՂուկասի 22.61-62
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե
ինչ պատահեց, երբ Պետրոսն ուրացավ, որ ճանաչում էր Փրկիչին:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ Պետրոսն ուրացավ, որ ճանաչում էր Փրկիչին:

Եթե հնարավոր է, ցուցադրեք «Պետրոսի ուրացումը»նկարը ըստ Կառլ
Հեյնրիխ Բլոխի: Այս նկարը առկա է LDS.org կայքում:

• Եթե դուք լինեիք Պետրոսի
փոխարեն, ըստ ձեզ ի՞նչ խոհեր
կամ զգացումներ կունենայիք,
երբ Փրկիչը նայեր ձեր
վրա։ Ինչո՞ւ:

• Պետրոսի փորձառությունը
ինչպե՞ս է ցույց տալիս
տարբերությունը ավետարանի
վկայությունն ունենալու և դեպի
ավետարանը դարձի եկած
լինելու միջև:

Բացատրեք, որ թեև Պետրոսը
ուներ ավետարանի վկայությունը,
նա դեռ լիովին դարձի չէր եկել:
Սակայն նա ճանաչեց իր
թուլությունը` լիովին դարձի գալով
և իր կյանքը նվիրեց Աստծուն
ծառայելու և ավետարանով
կիսվելու գործին:

• Ի՞նչ դասեր կարող ենք սովորել Պետրոսի փորձառությունից:
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Ամփոփեք Ղուկասի 22․63-71 հատվածները`բացատրելով, որ
քահանայապետերը ծաղրում ու հարվածում էին Փրկիչին։

Եզրափակեք դասը` հրավիրելով ուսանողներին իրենց տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում գրել մի քանի քայլեր,
որոնք նրանք կարող են կատարել, որպեսզի իսկապես դարձի գան դեպի
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը: Խրախուսեք նրանց կատարել իրենց
ցուցակում գրված քայլերից մեկն այս շաբաթ:
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ԴԱՍ 58

Ղուկաս 23
Նախաբան
Փրկիչին դատեցին թե Պիղատոս Պոնտացու, թե Հերովդես
Անտիպասի առջև: Այս մարդկանցից ոչ մեկը Փրկիչին
մեղավոր չհամարեց այն հանցանքների մեջ, որոնցում
հրեաները նրան մեղադրում էին, սակայն Պիղատոսը
դատապարտեց Նրան խաչելության: Հիսուսը ներեց

հռոմեացի զինվորներին, ովքեր խաչեցին Իրեն, և խոսեց
այն չարագործի հետ, ով նույնպես խաչի էր հանված:
Հիսուսի մահից հետո Հովսեփ Արիմաթիացին տեղադրեց
Նրա մարմինը գերեզմանում:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 23.1-25
Փրկիչին դատում են Պիղատոսի և Հերովդեսի առջև։

Նախքան դասը գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը.

Դուք երբևէ վիրավորվե՞լ եք մեկ այլ մարդու խոսքերից կամ
գործողություններից:

Դուք ինչպե՞ս արձագանքեցիք այդ իրավիճակում:

Դասը սկսեք` հրավիրելով ուսանողներին պատասխանել
գրատախտակին գրված հարցերին:

Հրավիրեք ուսանողներին Ղուկասի 23 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց սովորել, թե
ինչպես արձագանքել, երբ ինչ-որ մեկը վատ է վերաբերվում իրենց:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ երբ Հիսուսը տառապեց Գեթսեմանիում,
քահանայապետերը ձերբակալեցին նրան և դատապարտեցին մահվան:
Բացատրեք, որ այդ ժամանակից սկսած մինչև իր մահը Հիսուսը
հաղորդակցվեց հետևյալ մարդկանց հետ. Պիղատոս Պոնտացու,
Հերովդես Անտիպասի, մի խումբ հավատարիմ կանանց, Հռոմեացի
զինվորների և երկու չարագործների հետ, ում խաչում էին Նրա երկու
կողմերում: Պիղատոս Պոնտացին հռոմեական թագավոր էր Հրեաստանի
տարածքում, որը ներառում էր Երուսաղեմի մայրաքաղաքը: Հերովդես
Անտիպասը (ով մահվան դատապարտեց Հովհաննես Մկրտիչին)
թագավորում էր Գալիլեայում և Պերեայում (տես Ղուկասի 3.1):

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք և հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգին
միասին կարդալ Ղուկասի 23.1–11 հատվածները` փնտրելով
տարբերությունները այն պատասխանների միջև, որոնք Փրկիչը տվեց
Պիղատոս Պոնտացուն և Հերովդես Անտիպասին: Որպեսզի օգնեք նրանց
հասկանալ Պիղատոսին տված Փրկիչի պատասխանը, հրավիրեք նրանց
կարդալ նաև Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մարկոսի15.4-ը (Մարկոս
15.2, ծանոթագրություն բ):
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Հրավիրեք ուսանողներին իրենց զուգընկերոջ հետ քննարկել հետևյալ
հարցերը.

• Պիղատոսին տրված Հիսուսի պատասխանն ինչո՞վ էր տարբերվում
Հերովդեսին տրված Նրա պատասխանից:

• Պիղատոսն ինչո՞ւ էր զարմացած իրեն տրված Փրկիչի պատասխանից:

• Հերովդեսն ինչո՞ւ էր հիասթափված Փրկիչի լռությունից:

Ամփոփեք Ղուկասի 23.12-25 հատվածները` բացատրելով, որ ոչ
Պիղատոսը, ոչ էլ Հերովդեսը չկարողացան որևէ հանցանք գտնել
Հիսուսին դատապարտելու համար, ուստի Պիղատոսն ասաց
բազմությանը, որ ինքը կպատժի Հիսուսին և բաց կթողնի: Ժողովուրդը
աղաղակում էր Պիղատոսին` ազատ արձակել Բարաբային և պահանջում,
որ Հիսուսին խաչեն: Պիղատոսը ազատ արձակեց Բարաբային և Հիսուսին
դատապարտեց խաչելության: (Նշում. Պիղատոսի հետ կապված Հիսուսի
այս պատմությունը ավելի մանրամասնորեն կուսուցանվի
Հովհաննեսի 18–19 գլուխներին նվիրված դասում:)

Ղուկաս 23.26-56
Հիսուսը խաչվեց երկու չարագործների միջև։

Ամփոփեք Ղուկասի 23.26-31 հատվածները` բացատրելով, որ
հավատարիմ կանանց մի մեծ խումբ, որը Նրա հետ էր Գալիլեայի Նրա
ծառայությունից սկսած, արտասվում էր` հետևելով Հիսուսին, մինչ Նրան
առաջնորդում էր Իր խաչելության վայրը: Հիսուսն ասաց նրանց, որ լաց
չլինեն Իր համար, այլ լաց լինեն վերահաս ոչնչացման համար, որը կգա
Երուսաղեմի վրա, քանի որ հրեաները մերժեցին իրենց Թագավորին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 23․32-34
հատվածները։ Հրավիրեք նրանց նաև կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկասի 23.25-ը (Ղուկասի 23.34, ծանոթագրությունգ):
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Փրկիչն ի՞նչ արեց, երբ Նրան գամում էին խաչին։

• Փրկիչն ի՞նչ արեց, երբ Իրեն գամում էին խաչին: (Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին նշել Փրկիչի բառերը, որոնք գրանցված են
հատվածում 34-ում:)

• Փրկիչի աղոթքն այդ պահին ինչո՞վ էր այդքան ուշագրավ:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից այն մասին, թե
մենք ինչպես պիտի արձագանքենք, երբ ուրիշները վիրավորում են
մեզ: (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ սկզբունքը. Մենք կարող
ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին` ընտրելով ներել նրանց,
ովքեր մեզ վիրավորում են:)

• Ի՞նչ է նշանակում ներել:

Կարող եք բացատրել, որ ներել ուրիշներին չի նշանակում, որ նրանք,
ովքեր մեր դեմ մեղք են գործում, չպիտի պատասխան տան իրենց
գործողությունների համար: Դա չի նշանակում նաև, որ մենք պիտի մեզ
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դնենք մի իրավիճակում, երբ մարդիկ կարող են շարունակել վատ
վերաբերվել մեզ: Ընդհակառակը, ներել նշանակում է սեր ցուցաբերել
նրանց հանդեպ, ովքեր վիրավորել են մեզ և զայրույթ ու բարկություն
չտածել նրանց հանդեպ (տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Ներել»,
scriptures.lds.org):

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, արդյոք կա ինչ-որ մեկը, ում իրենք
պիտի ներեն: Ընդունեք, որ երբեմն կարող է դժվար լինել ներել մեկ
ուրիշին: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Գորդոն Բ․ Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը։ Դասարանին խնդրեք
ուշադրություն դարձնել, թե նրանք ինչ կարող են անել, եթե դժվարանում
են ներել մեկին:

«Ես աղաչում եմ, որ դուք ներելու ուժ խնդրեք Տիրոջից: …Դա կարող է հեշտ
չլինել և կարող է արագ տեղի չունենալ: Սակայն, եթե փնտրեք անկեղծ
սրտով և զարգացնեք դա, ապա այն կգա» (“Of You It Is Required to Forgive,”
Ensign, June 1991, 5):

• Նախագահ Հինքլին մեզ ի՞նչ խորհուրդ տվեց, եթե մենք դժվարանում
ենք ներել մեկին:

• Ձեր կարծիքով, երբ աղոթում ենք ուժ խնդրելու համար, դա ինչո՞վ
կարող է օգնել մեզ, որ ներենք:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք ներել
են ինչ-որ մեկին: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների իրենց
պատասխանով կիսվել դասարանի հետ: (Խնդրեք նրանց անուններով
չկիսվել դասարանի հետ և հիշեցրեք նրանց չկիսվել խիստ անձնական
տեղեկությամբ:)

Խրախուսեք ուսանողներին հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին և
ներել նրանց, ովքեր վատ են վերաբերվել իրենց: Հրավիրեք նրանց
աղոթել`ուժ խնդրելու և այդպես վարվելու կարողության համար:

Ամփոփեք Ղուկասի 23․35-38` բացատրելով, որ հրեա ղեկավարները և
հռոմեացի զինվորները ծաղրում էին Փրկիչին, երբ նա խաչի վրա էր։

Ցույց տվեք «Խաչելություն» նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 57, տես նաև LDS.org)։
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
23.39–43 հատվածները և խնդրեք
ուսանողներին
հետևել`ուշադրություն դարձնելով,
թե երկու չարագործները, ովքեր
խաչի էին հանված Փրկիչի երկու
կողմերում, ինչպես էին
վերաբերվում նրան:
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• Երկու չարագործներից յուրաքանչյուրն ինչպե՞ս էր վարվում
Փրկիչի հետ:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ չարագործը, երբ ասաց. «Մեր արած
գործերին արժանի հատուցումն ենք առնում» (հատված 41):

• Փրկիչն ինչպե՞ս արձագանքեց այս չարագործին, երբ նա խնդրեց
Փրկիչին հիշել իրեն Աստծո արքայությունում:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե Փրկիչն ի՞նչ
նկատի ուներ, երբ Նա ասաց չարագործին, որ նա կլինի Իր հետ
դրախտում, հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը․

Բացատրեք, որ սուրբ գրություններում դրախտ բառը օգտագործվում է տարբեր

իմաստներով: Նախ` նշանակում է խաղաղության ու երջանկության մի վայր
ետմահկանացու հոգևոր աշխարհում, որը պահված է նրանց համար, ովքեր մկրտվել են ու
մնացել հավատարիմ (տես Ալմա 40.12, Մորոնի 10.34): …

Դրախտ բառի երկրորդ կիրառումը գտնվում է Ղուկասի այն պատմության մեջ, որը
նկարագրում է Փրկիչի Խաչելությունը: … Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է, որ … Տերն
իրականում ասաց, որ չարագործը կլինի Իր հետ հոգիների աշխարհում» (Հավատքին

հավատարիմ. Ավետարանական վկայակոչում [2004], 111, տես նաև History of the Church,
5:424–25):

• Ըստ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի, չարագործն ո՞ւր էր գնալու իր մահից
հետո: (Հոգիների աշխարհը [տես Ալմա 40.11–14]:)

• Փրկիչի հայտարարությունից այն մասին, որ չարագործն Իր հետ կլինի
դրախտում, մենք ի՞նչ կարող ենք սովորել (Ղուկաս 23.43):
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց
համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը. Բոլոր
մարդկանց հոգիները իրենց մահվան ժամանակ մուտք են գործում
հոգիների աշխարհ։)

Բացատրեք, որ այլ սուրբ գրություններ կարող են օգնել մեզ ավելի լավ
հասկանալ, թե հոգիների աշխարհում ինչ կպատահի չարագործին և իր
նմաններին: Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրել
Վարդապետություն և Ուխտերի 138.28–32, 58–59 հատվածները որպես
խաչաձև հղում իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքում`Ղուկասի 23.43
հատվածի կողքին:

Խաչաձև հղումներ
Խաչաձև հղումը մեջբերում է սուրբ գրությունից, որը կարող է ապահովել լրացուցիչ
տեղեկություն ուսումնասիրվող հատվածի մասին և օգնել ավելի լավ ըմբռնել այն: Խաչաձև
հղումը կամ կապակցումը միմյանց է միացնում է սուրբ գրությունների մեջբերումները,
որոնք օգնում են ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրության հատվածը: Սուրբ
գրությունների խաչաձև հղումները, որոնք դուք տեղադրում եք որպես ձեր դասի մաս,
պիտի ընդլայնեն ուսանողների գիտելիքները սուրբ գրության տվյալ հատվածի
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վերաբերյալ, այլ ոչ պարզապես վերաձևակերպեն այն ճշմարտությունները, որոնք նրանք
արդեն առանձնացրել են:

Բացատրեք, որ Վարդապետություն և Ուխտեր 138 բաժինը պարունակում
է Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթին տրված մի հայտնություն, որում Փրկիչը
ճշմարտություններ է հայտնում հոգևոր աշխարհի մասին: Այս
ճշմարտությունները կարող են օգնել մեզ հասկանալ, թե Փրկիչն ինչ
նկատի ուներ, երբ Նա ասաց. «Դու այսօր ինձ հետ դրախտումը կլինիս»
(Ղուկաս 23.43):

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Վարդապետություն և Ուխտեր 138․11,16, 18, 28-32։ Դասարանին
հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ի՞նչ արեց,
երբ Նա գնաց հոգիների աշխարհ։

• Ի՞նչ արեց Փրկիչը, երբ Նա գնաց հոգիների աշխարհ։

• Համաձայն հատված 29-ի, Փրկիչն ու՞ր չգնաց, մինչ Նա հոգևոր
աշխարհում էր:

• Փրկիչն ի՞նչ կազմակերպեց, որ կատարեն Իր արդար
սուրհանդակները:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, բայց նրանք
պիտի առանձնացնեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի
ղեկավարությամբ արդար սուրհանդակները ավետարանն են
քարոզում հոգևոր բանտում գտնվողներին:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից
Եղբայր Ալան Ա. Փեթիոնի` նախկին Տարածքային Յոթանասունականի,
հետևյալ խոսքերը. Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե
Փրկիչի ուղերձն ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ խաչին գամված
չարագործի վրա։

«Փրկիչը ողորմածաբար պատասխանեց և հույս տվեց նրան: Այս
չարագործը հավանաբար չհասկացավ, որ հոգևոր աշխարհում
ավետարանը կքարոզվի իրեն կամ իրեն հնարավորություն կտրվի ապրել
ըստ Աստծո խոսքի (տես 1 Պետրոս 4.6, ՎևՈւ 138.18–34): Փրկիչն իրապես

հոգ էր տանում չարագործի համար, ով խաչված էր Իր կողքին, Նա
անկասկած մեծապես հոգ է տանում նրանց համար, ովքեր սիրում են Իրեն և

ձգտում են պահել Իր պատվիրանները» (“Words of Jesus: On the Cross,” Ensign, June
2003, 34)։

• Ի՞նչ հույս կարող են տալ ՎևՈւ 138.29–32 հատվածներում բերված
խոսքերը նրանց վերաբերյալ, ովքեր մահացել են առանց ավետարանի
մասին գիտելիք ունենալու։

Բացատրեք, որ չնայած ավետարանը կքարոզվեր այս չարագործին, նա
ինքնաբերաբար չէր փրկվելու Աստծո թագավորությունում։
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Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ
Վարդապետություն և Ուխտեր 138․58-59 հատվածները և խնդրեք
դասարանին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե հոգևոր աշխարհում
չարագործն ու մյուսները ի՞նչ պիտի անեին, որպեսզի փրկվեին։

• Հոգևոր աշխարհում չարագործն ու բոլոր մյուս հոգիները ի՞նչ պիտի
անեին, որպեսզի փրկվեին։

• Ի՞նչ կպատահի այն հոգիներին, ովքեր ապաշխարում են և ընդունում
են տաճարային արարողությունները, որոնք կատարվում են նրանց
անունից: (Այն հոգիները, «ովքեր ապաշխարում են, կփրկագնվեն
տաճարային արարողութուններին հնազանդվելու միջոցով» և
կմաքրագործվեն Քավության միջոցով և «կստանան իրենց պարգևը»
[ՎևՈւ 138.58–59]:)

• Մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի օգնենք չարագործի նման
հոգիներին, ովքեր կարիք ունեն ապաշխարության: (Մենք կարող ենք
ավարտել ընտանեկան պատմության աշխատանքը և մասնակցել
մահացածների համար կատարվող տաճարային
արարողություններին:)

Ամփոփեք Ղուկասի 23.44-56 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
մահացավ խաչի վրա` «Հայր, հոգիս քո ձեռն եմ աւանդում» բառերն
ասելուց հետո (հատված 46)։ Ապա Հովսեփ Արիմաթիացին փաթաթեց
Փրկիչի մարմինը կտավի մեջ և դրեց Նրան գերեզմանում:

Հետո դուք կարող եք ամփոփել` վկայելով այն ճշմարտությունների
մասին, որոնք քննարկվեցին այս դասին։
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ԴԱՍ 59

Ղուկաս 24
Նախաբան
Հիսուսի մահվան երրորդ օրը հրեշտակները գերեզմանի
մոտ հայտարարեցին Նրա Հարությունը մի խումբ
կանանց: Լսելով կանանց հաղորդածը, աշակերտներից
մի քանիսը կասկածի տակ առան Փրկիչի Հարության
հավանականությունը: Երկու աշակերտներ
ճամփորդեցին դեպի Էմմաուս և, առանց ճանաչելու

հարություն առած Տիրոջը, ճանապարհին խոսեցին Նրա
հետ: Ավելի ուշ Հիսուսը հայտնվեց Իր Առաքյալներին և
ուրիշներին, նրանց ցույց տվեց Իր հարություն առած
մարմինը և լիազորեց նրանց քարոզել ապաշխարություն
և լինել Իր վկան:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 24.1-12
Հրեշտակները կանանց խմբին հայտնում են, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն
է առել

Ցուցադրեք «Հիսուսը պառկած է գերեզմանում» տեսանյութը Հիսուս
Քրիստոս Աստվածաշնչյան տեսաֆիլմեր շարքից` դադար տալով,

նախքան հրեշտակները կխոսեն կանանց հետ (ժամանակային կոդը
0:00–2:27): Այս տեսանյութը առկա է LDS.org կայքում։

Եթե հնարավորություն չունեք ցուցադրել տեսաֆիլմը, հրավիրեք
ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք գերեզմանի մոտ էին, երբ
Հիսուսին դրեցին այնտեղ և տեսան, թե ինչպես, քարը գլորելով, դրեցին
դռնամուտքի դիմաց: Խնդրեք նրանց պատկերացնել, թե ինչ խոհեր ու
զգացմունքներ կունենային այնտեղ: Հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 24.1-4 հատվածները: Դասարանին
հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե կանայք ի՞նչ
պարզեցին, երբ երեք օր անց վերադարձան գերեզմանի մոտ։

Տեսանյութի ցուցադրումից կամ հատվածներ 1-4-ը ընթերցումից հետո
հարցրեք.

• Կանայք ի՞նչ գտան գերեզմանի մոտ:

• Ինչպիսի՞ն կլիներ ձեր արձագանքը, եթե տեսած լինեիք
հրեշտակներին` կանգնած բաց գերեզմանի մոտ:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալՂուկասի 24.5-8
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե
հրեշտակներն ի՞նչ ասացին կանանց: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել
իրենց գտած նյութով:

Ամփոփեք Ղուկասի 24․9-10 հատվածները` բացատրելով, որ կանայք
հեռացան գերեզմանից և պատմեցին, թե ինչ էին տեսել ու լսել։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 24․11 և
խնդրեք ուսանողներին` ուշադրություն դարձնել կանանց խոսքերին
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տրված Առաքյալների արձագանքին : Խնդրեք ուսանողներին կիսվել
իրենց գտած նյութով:

Բացատրեք, որ կանանց բերած լուրը լսելուց հետո Պետրոսն ու
Հովհաննեսը վազեցին դեպի գերեզմանը և պարզեցին, որ Հիսուսի
մարմինն անհետացել էր (տես Ղուկասի 24.12, Հովհաննեսի 20.1–4):

Ղուկաս 24.13-32
Հարություն առած Տերը խոսում է երկու աշակերտների հետ Էմմաուս գնացող
ճանապարհին

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ, ինչպես
աշակերտներն այս պատմության մեջ, դժվարացել են հավատալ
ավետարանի գաղափարին։

Բացատրեք, որ Ղուկասի 24.13 հատվածից մենք սովորում ենք, որ երկու
աշակերտները հեռացան Երուսաղեմից «միևնույն օրը»` ճամփորդելով
մոտ 6–7.5 մղոն (10–12 կիլոմետր)` «դեպի Էմմաուս գյուղը»: Էմմաուս
տանող ճանապարհին նրանց փորձառության ուսումնասիրությունն
օգնում է մեզ սովորել, թե ինչպես ամրացնել մեր վկայությունները Հիսուս
Քրիստոսի և Նրա ավետարանի մասին:

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի
24․14-17 հատվածները և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե
ով միացավ երկու աշակերտներին, երբ նրանք քայլում էին։

• Ո՞վ միացավ աշակերտներին, երբ նրանք ճամփորդում էին:

• Ինչո՞ւ աշակերտները չճանաչեցին Հիսուսին: (Բացատրեք, որ բռնված
բառը [16-րդ հատվածում] նշանակում է սահմանափակված կամ
ծածկված։)

Ցուցադրեք «Քրիստոսը հայտնվում է Էմմաուսի ճանապարհին»
(3:32) տեսանյութը՝ Հիսուս Քրիստոսի կյանքը Աստվածաշնչյան

տեսաշարից, որն առկա է LDS.org կայքում: Խնդրեք ուսանողներին
փնտրել, թե աշակերտներն ինչ սովորեցին Հիսուսից, երբ նրանք քայլում
էին Նրա հետ` առանց ճանաչելու, թե ով է Նա: Նախքան տեսանյութի
ցուցադրումը բացատրեք, որ տեսանյութում ներկայացված
երկխոսությունը Ղուկասի 24.17-33 հատվածներից է, որպեսզի
ուսանողները կարողանան հետևել սուրբ գրություններում, եթե
կկամենան: (Եթե չեք կարող ցուցադրել տեսանյութը, հրավիրեք
ուսանողներին հերթով բարձրաձայն կարդալ այդ հատվածները:)

Նշեք, որ այս տեսանյութում մենք չենք լսում, թե Հիսուսն ինչ ուսուցանեց
աշակերտներին, երբ նրանք քայլում էին: Խնդրեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 24.27 հատվածը բարձրաձայն, ապա
խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուսն ինչ
ուսուցանեց աշակերտներին:

• Հիսուսն ի՞նչ ուսուցանեց Իր աշակերտներին: Նա ի՞նչ գործիք
օգտագործեց Իր մասին ուսուցանելու համար։
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• Համաձայն Ղուկասի 24.32 հատվածի, սուրբ գրություններում տրված
Փրկիչի ուսմունքները ինչպիսի՞ ներգործություն ունեցան երկու
աշակերտների վրա:

• Ի՞նչ է նշանակում, որ աշակերտների «սրտերը բորբոքվում էին
նրանցում»: (Սուրբ Հոգին վկայեց, որ սուրբ գրություններում Հիսուսի
մասին ուսմունքները ճշմարիտ էին:)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե աշակերտներն ի՞նչ սովորեցին
Հիսուսի այն քայլից, որ Նա ուսուցանեց իրենց` օգտագործելով սուրբ
գրությունները, ոչ թե պարզապես բացահայտեց, թե ով էր Ինքը: Մի քանի
ուսանողների կարող եք խնդրել կիսվել իրենց փորձառություններով:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածներից սուրբ գրություններն
ինքնուրույն ուսումնասիրելու վերաբերյալ։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ
սկզբունքը. Երբ մենք ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները, մենք
հրավիրում ենք Սուրբ Հոգուն ուսուցանել մեզ Հիսուս Քրիստոսի
մասին:)

• Բացի «սրտերը մեզանում բորբոքելուց», ուրիշ էլ ինչպե՞ս
կբնութագրեիք, թե մենք ինչ կզգայինք, երբ Սուրբ Հոգին վկայեր Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Խնդրեք ուսանողներին գտնել սուրբ գրության մի հատված, որն օգնել է
նրանց զգալ, որ Սուրբ Հոգին ուսուցանում է իրենց Հիսուս Քրիստոսի
մասին: Հրավիրեք նրանց կիսվել իրենց սուրբ գրություններով և
ներգործությամբ, որն իրենք զգացել են: Կարող եք նաև կիսվել սուրբ
գրության այն հատվածով, որը ձեզ օգնել է։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ չնայած կարևոր է կարդալ Նոր Կտակարանը
սեմինարիայի ստուգարքի համար, ավելի կարևոր է ուսումնասիրել
սուրբ գրություններն այն եղանակով, որ Սուրբ Հոգին կարողանա
ամրացնել նրանց վկայությունը Փրկիչի մասին:

Ուսանողներին բաժանեք էջանշանների օրինակներ, որոնք
պարունակում են Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ.

Թոդ Քրիստոֆերսոնի հայտարարությունը (կամ հրավիրեք
ուսանողներին գրել հայտարարությունը դատարկ էջանշանին).

«Բոլոր սուրբ գրությունների առանցքային նպատակն է հավատքով լցնել
մեր հոգիներն առ Հայր Աստվածը և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը։ …

… Հավատքը գալիս է, երբ Սուրբ Հոգին վկայում է մեր հոգիներին, Հոգուց
հոգի, երբ մենք լսում կամ կարդում ենք Աստծո խոսքը: Եվ հավատքը
հասունանում է, երբ մենք շարունակում ենք ճաշակել խոսքը: …

… Ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները ուշադիր, զգուշությամբ: Խորհեք և
աղոթեք հավատքով: Սուրբ գրությունները հայտնություններ են, և դրանք
կբերեն հավելյալ հայտնություններ» ( Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն, «Սուրբ

գրություների օրհնություննրը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2010, 34, 35)։
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Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Դ. Թոդ
Քրիստոֆերսոնի խոսքերը: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով այն եղանակներին, որոնցով նրանք կարող են լավացնել սուրբ
գրությունների անհատական ուսումնասիրությունը:

Հրավիրեք ուսանողներին սահմանել նպատակ` ուսումնասիրելու սուրբ
գրությունները այնպիսի եղանակներով, որը հրավիրում է Սուրբ Հոգուն`
մեծացնելու նրանց հավատքը առ Հիսուս Քրիստոսը և գիտելիքը նրա
մասին: Կարող եք առաջարկել նրանց գրել իրենց նպատակը էջանշանի
ետևի մասում, որպեսզի նրանք կարողանան օգտագործել այն որպես
հիշեցում` սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ընթացքում:

Ղուկաս 24.33-53
Հիսուսը հայտնվում է Իր աշակերտներին և ցույց տալիս նրանց Իր հարություն
առած մարմինը

Հրավիրեք երկու ուսանողների իրենց սուրբ գրություններով կանգնել
դասարանի առաջ, որպեսզի օգնեն դասարանին դերախաղով
ներկայացնել մի տեսարան, որտեղ միսիոներները մոտենում են ինչ-որ
մեկի դռանը: Հրահանգեք նրանց թակել դուռը: Ձևացրեք, թե բացում եք
դուռը և ողջունեք նրանց: Թող նրանք ներկայանան: Դրանից հետո ասեք
նմանատիպ մի բան.

«Ես հարց ունեմ: Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ չեն հավատում մահից հետո
եկող կյանքին: Նրանցից մի քանիսն ասում են, որ իրենք հավատում են
Հիսուս Քրիստոսին, բայց չեն հավատում, որ Նա հարություն Է առել
ֆիզիկական մարմնով: Նրանք ասում են, որ Նա շարունակեց ապրել
միայն որպես հոգի: Հիսուս Քրիստոսի հարության մեջ դուք ինչի՞ն եք
հավատում:

Ուսանողներին ժամանակ տվեք պատասխանելու այդ հարցին։

Նշեք, որ Ղուկասի 24.36-39 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներից են և կարող են ուսուցանել ձեզ Հիսուս Քրիստոսի ճշգրիտ
Հարության մասին: Այս հատվածի համար ենթատեքստ ապահովեք`
բացատրելով, որ աշակերտները, ովքեր Հիսուսի հետ էին Էմմաուս
տանող ճանապարհի վրա, անմիջապես վերադարձան Երուսաղեմ և
իրենց փորձառության մասին պատմեցին Առաքյալներին և մյուս
աշակերտներին (տես Ղուկաս 24.33–35): Մինչ նրանք խոսում էին, Փրկիչը
հայտնվեց (տես հատված 36):

Ղուկաս 24.36-39-ը սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ են։ Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները
նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով, որպեսզի
կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Հղում կատարեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:
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Հրավիրեք երկու ուսանողներից մեկին, ով օգնեց դերախաղի
կատարման մեջ, բարձրաձայն կարդալ Ղուկասի 24.36-39 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել` փնտրելով վկայություն, որ Հիսուսը
բառացիորեն հարություն առավ և ունի մսից ու ոսկորից մարմին :

• Հիսուսն Իր աշակերտներին ի՞նչ
հրավիրեց անել, որպեսզի
օգներ նրանց հասկանալ, որ
Ինքը պարզապես հոգի չէր, այլ
ֆիզիկական մարմին:
(Ցուցադրեք «Հիսուսը ցույց է
տալիս Իր վերքերը» նկարը
[Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], համար 60, տես նաև
LDS.org]:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կզգայիք,
եթե ներկա լինեիք, երբ
Քրիստոսը հայտնվեց Իր
աշակերտներին:

Շնորհակալություն հայտնեք
ուսանողներին, ովքեր օգնեցին դերախաղում և հրավիրեք նրանց նստել:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 24․40-43
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Հիսուսն էլ ի՞նչ արեց, որպեսզի ցույց տա, որ Ինքն ունի
շոշափելի (կամ ֆիզիկական) հարություն առած մարմին։

• Փրկիչն էլ ի՞նչ արեց, որպեսզի ցույց տա, որ Ինքն ունի հարություն
առած մարմին։

• Ի՞նչ վարդապետություններ կարող ենք սովորել այս հատվածներից:
(Ուսանողները կարող են առաջարկել տարբեր վարդապետություններ,
բայց համոզված եղեք, որ ընդգծել են հետևյալը․ Հիսուս Քրիստոսն
ունի հարություն առած մարմին` ոսկորից ու մսից կազմված։ Գրեք այս
վարդապետությունը գրատախտակին:)

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ այս վարդապետությունը և
հավատալ դրան:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ միտքը.

«Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ բոլոր մարդիկ հարություն կառնեն` փրկված
ֆիզիկական մահից (տես 1 Կորնթացիս 15.22)։ Հարությունը հոգու և մարմնի միավորումն է
կատարյալ, անմահ վիճակում, որն այլևս ենթակա չէ հիվանդության կամ մահվան (տես
Ալմա 11.42–45): …

Հարության հասկացությունն ու վկայությունը կարող են ձեզ տալ հույս և հեռանկար, երբ
դուք բախվում եք կյանքի դժվարություններին, փորձություններին ու հաղթանակներին:
Դուք կարող եք սփոփանք գտնել այն հավաստիացմամբ, որ Փրկիչն ապրում է, և Իր
Քավության միջոցով «նա ջարդում է մահվան կապանքները, որպեսզի գերեզմանը
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հաղթանակ չունենա, և որպեսզի մահվան խայթը կուլ գնա փառքի հույսերին» (Ալմա
22․14)» (Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանական վկայակոչում [2004], 139, 140):

• Որո՞նք են փորձությունների այն մի քանի օրինակները, երբ մեր
սեփական հարության հույսը կարող էր օգնել մեզ տոկալ:

Խնդրեք մի քանի ուսանողների վկայել Փրկիչի Հարության մասին և
բացատրել, թե Հարության վարդապետությունն ինչո՞ւ է կարևոր
նրանց համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 24․44-53
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք ականջ դնել Փրկիչի խոսքերին այն
պատկերացմամբ, որ նրանք եղել են աշակերտների այն խմբի մեջ, ովքեր
Նրա հետ էին և մտածել, թե որ ուսմունքները կարող էին ամենից
կարևորը լինել նրանց համար: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
դասարանի հետ կիսվել այս հատվածներում եղած ուսմունքների
վերաբերյալ իրենց խոհերով:

Եզրափակեք այսօր քննարկված ճշմարտությունների մասին ձեր
վկայությամբ։

Սուրբ գրությունների սերտում. Ղուկասի 24․36-39 հատվածներ

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտապահել Վարդապետություն և
Ուխտեր 24.36-39 հատվածները, դասարանը բաժանեք չորս խմբի:
Յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարեք տարբեր հատվածներ և հրահանգեք
յուրաքանչյուր խմբի ուսանողներին աշխատել միասին, որպեսզի
մտապահեն իրենց հանձնարարված հատվածը: Մի քանի րոպե անց
յուրաքնչյուր խմբին խնդրեք անգիր ասել իրենց հանձնարարված
հատվածը` ըստ դրանց հերթականության: Խնդրեք ուսանողներին կրկին
անգիր ասել իրենց հատվածները հաջորդ մի քանի դասերի ընթացքում,
մինչև բոլորը ծանոթանան ողջ հատվածի հետ:
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Հովհաննեսի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Քրիստոնյաների դեմ ահագնացող հալածանքների, աճող ուրացության և
Հիսուս Քրիստոսի բնույթի մասին վիճաբանությունների ժամանակներում
էր, որ Հովհաննես Առաքյալն արձանագրեց Փրկչի մասին իր
վկայությունը: Հովհաննեսի ավետարանը ուսումնասիրելով ուսանողները
կճանաչեն Երկնային Հորը Իր Որդու, Հիսուս Քրիստոսի ծառայության
միջոցով: Հովհաննեսի պատմությունն ուսուցանում է, որ նրանք, ովքեր
ապրում են Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներով, կարող են մեծ
օրհնություններ ստանալ, ներառյալ՝ հավերժական կյանք:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս գիրքը գրել է Հովհաննես Առաքյալը: Գրքում նա իր մասին գրում է
որպես աշակերտ, «որին Հիսուսը սիրում էր» (տես Հովհաննես 13.23; 19.26;
20.2; 21.7, 20):

Հովհաննեսը և իր եղբայր Հակոբոսը ձկնորսներ էին (տես Մատթեոս 4.21):
Նախքան Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ և Առաքյալ դառնալը՝ Հովհաննեսն,
ըստ երևույթին, Հովհաննես Մկրտչի հետևորդն էր (տես Հովհաննես
1.35-40, Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Հովհաննես՝ Զեբեդոսի որդի»,
scriptures.lds.org):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք հաստատ չգիտենք, թե երբ է գրվել Հովհաննեսի այս գիրքը:
Ենթադրվում է, որ այն գրվել է մ.թ. 60 թվականից մինչև մ.թ. 100 թվականը:
Մ.թ. երկրորդ դարի վաղ Քրիստոնյա գրողները ասում էին, որ
Հովհաննեսը գրել էր այս գիրքը Փոքր Ասիայի Եփեսոսում
(ժամանակակից Թուրքիա):

Ո՞ւմ համար էր գրվել այն և ինչո՞ւ:
Չնայած որ Հովհաննեսի գրվածքները նախատեսված էին բոլորի համար,
նրա ուղերձը նաև ուղղված էր ավելի որոշակի լսարանի: Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին գրել է.
«Հովհաննեսի ավետարանը պատմություն է սրբերի համար, այն
նախևառաջ ավետարան է Եկեղեցու համար» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:65): Հովհաննեսն ասում է, որ այս գիրքը
գրելու իր նպատակն էր՝ համոզել մյուսներին «հավատալ, որ Հիսուսն է
Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին. և որ հավատալով կյանք ունենանք նրա
անունովը» (Հովհաննես 20.31): Հիսուսի կյանքի դրվագները, որ
[Հովհաննեսը] նկարագրում է, մանրակրկիտ ընտրվել և ձևակերպվել են՝
այդ նպատակն ի նկատի ունենալով» (Աստվածաշնչի բառարան,
«Հովհաննեսի ավետարան»):
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Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Հովհաննեսի ավետարանի գրեթե 92 տոկոսը չենք գտնի մյուս
ավետարանական պատմություններում: Հավանաբար, քանի որ
Հովհաննեսի լսարանը արդեն իսկ Հիսուս Քրիստոսի մասին
պատկերացում ունեցող Եկեղեցու անդամներ էին, ուստի անկասկած
տարբերվում էին Մատթեոսի, Մարկոսի և Ղուկասի լսարաններից:
Հովհաննեսի կողմից գրված յոթ հրաշքներից հինգը մյուս
ավետարաններից ոչ մեկում հիշատակված չեն: Մինչ Մատթեոսը,
Մարկոսը և Ղուկասը զգալի տեղեկություն էին ներկայացնում
Գալիլեայում Հիսուսի ծառայության մասին, Հովհաննեսը գրել է
բազմաթիվ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի էին ունեցել
Հրեաստանում: Հովհաննեսի ավետարանը լի է վարդապետությամբ,
որտեղ հիմնական թեմաներն են՝ որպես Աստծո Որդի Հիսուսի
աստվածային բնույթը, Քրիստոսի Քավությունը, հավերժական կյանքը,
Սուրբ Հոգին, վերստին ծնվելու կարիքը, մյուսներին սիրելու և Փրկչին
հավատալու կարևորությունը:

Հովհաննեսը շեշտում է Հիսուսի աստվածային դերը որպես Աստծո Որդի:
Հովհաննեսը արձանագրել է Հիսուսի ավելի քան 100 անգամ Իր Հորը
անդրադառնալուն, որից ավելի քան 20 անգամը միայն Հովհաննես 14
գլխում: Հովհաննեսի գլխավոր ավանդներից մեկն այն է, որ նա գրում է,
թե ինչ է Փրկիչն ուսուցանում Իր աշակերտներին Իր ձերբակալությանը
նախորդող ժամերին, ներառյալ՝ մեծ Բարեխոսական աղոթքը, որը Նա
ասեց Գեթսեմանում չարչարանքներ կրելու գիշերը: Հովհանեսի
պատմության այս մասը (Հովհաննես 13-17) ներկայացնում է Հովհաննեսի
ավետարանի էջերի ավելի քան 18 տոկոսը, մեզ ավելի մեծ
հասկացողություն տալով Փրկչի վարդապետության և այն մասին, թե ինչ է
Նա ակնկալում Իր աշակերտներից:

Համառոտ շարադրանք
Հովհաննես 1 Հովհաննեսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի
նախամահկանացու աստվածային դերի և ողջ մարդկությանը փրկություն
բերող առաքելության մասին: Հավհաննեսը գրում է Հիսուսի մկրտության
և Իր աշակերտներից մի քանիսին կանչելու մասին:

Հովհաննես 2-4 Հիսուս Քրիստոսը ջուրը վերածում է գինու: Նա
ուսուցանում է Նիկոդեմոսին հոգևոր վերածննդի մասին և աղբյուրի մոտ
վկայում կնոջը, որ Ինքն է Քրիստոսը: Նա բժշկում է ազնվականի որդուն:

Հովհաննես 5-7 Փրկիչը բժշկում է կաղին Բեթհեզդայի ավազանի մոտ և
հայտարարում Իր աստվածային զորության և իշխանության մասին: Նա
կերակրում է հինգ հազար հոգու նախապատրաստելով նրանց իր Կյանքի
հացի մասին քարոզին, հռչակում է, որ Ինքն է Մեսիան, և
Տաղավարահարաց տոնին հայտարարում է, որ միայն նրանք կստանան
հավերժական կյանքը, ովքեր կընդունեն Իրեն:

Հովհաննես 8-10 Շնության մեջ բռնված կնոջ միջադեպը օգտագործելով
Հիսուսն ուսուցանում է կարեկցանքի և ապաշխարության մասին: Նա
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հայտարարում է, որ Ինքն է Եհովան՝ մեծ Ես Եմը: Նա բժշկում է ի ծնե կույր
մարդուն, Իրեն նմանեցնում է Բարի Հովվին, ով սիրում և Իր կյանքն է
դնում Իր ոչխարների համար:

Հովհաննես 11-13 Հիսուս Քրիստոսը կենդանացնում է Ղազարոսին՝ ցույց
տալով մահվան հանդեպ Իր զորությունը: Նա հաղթական մուտք է
գործում Երուսաղեմ: Վերջին Ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը լվանում է Իր
աշակերտների ոտքերը և սովորեցնում նրանց սիրել միմյանց:

Հավհաննես 14-16 Հիսուսը ուսուցանում է Իր աշակերտներին սիրո և
հնազանդության միջև կապի մասին: Նա խոստանում է Մխիթրիչ (Սուրբ
Հոգին) ուղարկել և անձնապես ծառայել Իր աշակերտներին: Նա
հայտարարում է, որ Ինքն է Ճշմարիտ որթը և Ինքը հաղթել է աշխարհին:

Հովհաննես 17-19 Հիսուսը Բարեխոսական աղոթք է ասում Իր
աշակերտների և այն մարդկանց համար, ովքեր կհավատան նրանց
քարոզին: Նրան մատնեցին, ձերբակալեցին և դատապարտեցին: Խաչի
վրա տառապելուց հետո Նա մահացավ և թաղվեց:

Հովհաննես 20-21 Հարություն առած Հիսուս Քրիստոսը հայտնվում է
Մարիամ Մագդաղենացուն Գերեզմանի պարտեզում և ապա Իր
աշակերտներին՝ Երուսաղեմում: Նա հայտնվում է աշակերտներից յոթին
Գալիլեայի ծովափին և պատվիրում է Պետրոսին ղեկավարել
աշակերտներին մյուսներին ծառայելու գործում:
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Հովհանես 1
Նախաբան
Հովհաննես Սիրելին արձանագրել է կարևոր
վարդապետություններ նախամահկանացու աշխարհում
Հիսուս Քրիստոսի ունեցած դերի մասին: Հովհաննես
Մկրտիչը ևս վկայեց Հիսուս Քրիստոսի մասին և մկրտեց

Նրան: Հիսուս Քրիստոսը հրավիրեց մյուսներին սովորել
Իր մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 1.1-18, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.1-19
Հովհաննեսը վկայեց Հիսուս Քրիստոսի՝ որպես Աստծո Որդու մասին

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք:
Գրատախտակին ցուցադրեք
Հիսուս Քրիստոսի մի նկար:
Խնդրեք ուսանողներին
պատկերացնել, որ զրուցում են
ինչ-որ մեկի հետ, ով շատ քիչ
գիտի Հիսուս Քրիստոսի մասին:
Յուրաքանչյուր զույգից մի
ուսանողի խնդրեք մեկ րոպեում
ուսուցանել մյուսին Հիսուսի
մասին, կարծես թե մյուս ուսանողը
շատ քիչ գիտի Նրա մասին: Այդ
վարժությունից հետո խնդրեք այն
ուսանողներին, ում ուսուցանվել էր
Քրիստոսի մասին, դասարանի
հետ կիսվել նրանով, ինչ
ուսուցանվեցին իրենց զուգընկերոջ
կողմից:

Հակիրճ ներկայացրեք Հովհաննեսի գիրքը բացատրելով, որ Հովհաննես
Առաքյալն արձանագրեց այն, ինչ նա ցանկանում էր, որ Սրբերն իմանային
Հիսուս Քրիստոսի մասին: Հովհաննեսն իր կողմից գրված բազում
պատմությունների ականատեսն էր եղել: Հովհաննեսի ավետարանի
գրվածքների մեծ մասը չենք կարող գտնել Մատթեոսի, Մարկոսի և
Ղուկասի ավետարաններում, որոնք գրվել էին օգնելու Հրեաներին և
հեթանոսներին հավատալու, որ Հիսուսը Մեսիան էր և մարդկության
Փրկիչը: Ի տարբերություն, Հովհաննեսը գրեց նրանց, ովքեր արդեն
հավատում էին, որ Հիսուսը Քրիստոսն էր:

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրում են Հովհաննես 1 գլուխը
հանձնարարեք նրանց փնտրել Փրկչի մասին ճշմարտություններ, որոնք
կարող են ամրացնել առ Հիսուս Քրիստոս իրենց հավատքը և
վկայությունները:
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Հանձնարարեք ուսանողներից որևէ մեկին բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ
Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.1-2 (Աստվածաշնչի հավելվածում):
Խնդրեք դասարանին հետևել նրան: Խնդրեք նրանց փնտրել
ճշմարտություններ, որոնք Հովհաննեսն ուսուցանել է Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

• Այս հատվածներից ի՞նչ ճշմարտություններ ենք մենք սովորում Հիսուս
Քրիստոսի մասին: (Ճշմարտություններից մեկը, որ ուսանողները
պետք է բացահայտեն, այն է, որ Հիսուս Քրիստոսն ի սկզբանե Աստծո
հետ էր: Գրեք այս ճշմարտությունը գրատախտակին՝ Փրկչի նկարի
կողքին:)

• Ի՞նչ է նշանակում՝ ի սկզբանե Հիսուս Քրիստոսն Աստծո հետ էր:
(Բացատրեք, որ «ի սկզբանե» արտահայտությունը վերաբերում է
նախամահկանացու գոյությանը: Հիսուս Քրիստոսը Հոր Անդրանիկն
էր՝ հոգու մեջ [տես ՎևՈւ 93.21], Նա Աստծո նման էր այն հոգիների մեջ,
որ հավաքվել էին «նախքան աշխարհի լինելը» [Աբրահամ 3.22–24], և ի
սկզբանե Նա ընտրվել էր Հոր կողմից [տես Մովսես 4.2]:)

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հիմնական Վարդապետությունները

Ուսանողները կսովորեն Հիմնական Վարդապետությունները, երբ ամեն օր նրանք
ուսումնասիրեն և քննարկեն սուրբ գրությունները, և սերտեն սուրբ գրությունների կարևոր
հատվածները: Դուք չպետք է շեղվեք սուրբ գրությունների հաջորդական
ուսումնասիրությունից` Հիմնական Վարդապետությունների վրա կենտրոնանալու համար:
Փոխարենը պետք է հատկանշեք այն Հիմնական Վարդապետությունները, որոնք ի հայտ են
գալիս դասի ընթացքում, և օգնեք ուսանողներին հասկանալ դրանք: Օրինակ, այս դասի
մեջ դուք կարող եք շեշտել Աստվածագլխի վերաբերյալ վարդապետությունները, որոնք
կապված են այն ամենի հետ, ինչ ուսուցանվում է Հովհաննես 1-ում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հովհաննես 1.3 (Աստվածաշնչի հավելված), և խնդրեք
դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ հավելյալ ճշմարտություն է
Հովհաննեսն ուսուցանում Հիսուս Քրիստոսի մասին:

• Էլ ի՞նչ է Հովհաննեսն ուսուցանում Հիսուս Քրիստոսի մասին:
(Ուսանողները պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն.
Ամեն ինչ արարվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին՝ Փրկչի նկարի կողքին:)

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսն արարել է երկինքն ու երկիրը Հոր
ղեկավարությամբ, և Հիսուս Քրիստոսն արարել է անհամար աշխարհներ
(տես Մովսես 1.33): Սակայն Երկնային Հայրն Իրեն է վերապահել «երկու
արարում»՝ բոլոր հոգիների արարումը (ներառյալ՝ Հիսուս Քրիստոսի
հոգին) և Ադամի ու Եվայի ֆիզիկական մարմինների ստեղծումը (Bruce R.
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63; տես Մովսես 2.27):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հովհաննես 1.4-5 (Աստվածաշնչի հավելվածում):
Խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է Հովհաննեսը
նկարագրում Հիսուսին և Նրա ավետարանը:
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• Ինչպե՞ս է Հովհաննեսը նկարագրում Հիսուսին և Նրա ավետարանը:

• Ի՞նչ է նշանակում՝ «նրանում էր ավետարանը»: (Հիսուս Քրիստոսը
բարի լուրն էր, ավետարանի մարմնավորումը:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում՝ «լույսը շողում է աշխարհում, և
աշխարհը չի ըմբռնում այն»: (Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Հովհաննես 1.5):

Բացատրեք, որ այնուհետև Հովհաննես Առաքյալն ուսուցանում է
Հովհաննես Մկրտչի մասին: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.6-10 հատվածը
(Աստվածաշնչի հավելվածում): Խնդրեք դասարանին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ է հայտարարում Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուս
Քրիստոսի ամսին: Խնդրեք ուսանողներին ներկայացնել, թե ինչ
պարզեցին այդ հատվածից:

• 9-10 հատվածում Հիսուսի մասին ի՞նչ վարդապետություն է
ուսուցանում Հովհաննես Առաքյալը: (Ուսանողները պետք է
ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն. Հիսուս Քրիստոսն
աշխարհի Լույսն է: Գրեք այս ճշմարտությունը գրատախտակին՝ Փրկչի
նկարի կողքին:)

• Ինչպե՞ս է Հիսուսը Քրիստոսը հանդիսանում աշխարհի Լույսը: (Տես
ՎևՈւ 88․5-13։)

Ամփոփեք Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.11-18
(Աստվածաշնչի հավելված) բացատրելով, որ Հովհաննես Մկրտիչը
վկայեց, որ ովքեր հավատան Հիսուս Քրիստոսին, կստանան
անմահություն և հավերժական կյանք:

Մատնանշեք, որ 14 և 16 հատվածներում Հովհաննեսը Հիսուս Քրիստոսին
անվանում է՝ «Բանը»: Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսի այս տիտղոսը
հանդիպում է սուրբ գրությունների տարբեր մասերում (տես Հովհաննես
1.1, 14, Ա Հովհաննես 1.1, Հայտնություն 19.13, ՎևՈւ 93.8-10, Մովսես 1.32):

Մատնաշեք, որ խոսքի օգնությամբ մենք հաղորդակցվում և մեր մտքերը,
զգացմունքներն ու գաղափարներն ենք հայտնում մյուսներին:

• Ինչպե՞ս է «Բանը» ճշգրիտ տիտղոս հանդիսանում Հիսուս
Քրիստոսի համար:

Բացատրեք նաև, որ առանց Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության, Հովհաննես
1.18 հատվածը կարող էր չհասկացվել, քանի որ ասվում է, որ ոչ ոք երբեք
չի տեսել Հայր Աստծուն: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.19 (Աստվածաշնչի
հավելվածում):

• Ինչպե՞ս է Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.19 հատվածը
պարզաբանում Հովհաննես 1.18 հատվածը:

Ուսանողներին բաժանեք նույն զույգերի, ինչպես դասի սկզբում տրված
վարժության ժամանակ: Խնդրեք զույգից մեկին մեկ րոպեում իր
զուգընկերոջն ուսուցանել Հիսուս Քրիստոսի մասին օգտագործելով
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վարդապետությունները, որ դասարանը բացահայտեց Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգամանություն, Հովհաննես 1.1-19 հատվածում (Աստվածաշնչի
հավելված): Բավականաչափ ժամանակ հատկացնելուց հետո, հարցրեք.

• Ինչո՞ւ է կարևոր ինչ-որ մեկի համար իմանալ Հիսուս Քրիստոսի
մասին այս վարդապետությունները:

Հովհաննես 1.19-34, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.20-34
Հովհաննես Մկրտիչը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին և մկրտում է Նրան

Ամփոփեք Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.20-28 հատվածը
(Աստվածաշնչի հավելված) բացատրելով, որ Հրեաներն ուղարկեցին
քահանաներին Հովհաննես Մկրտչի մոտ հարցնելու՝ արդյոք նա էր
Մեսիան: Հովհաննեսը բացատրեց, որ իր դերն էր վկայել Մեսիայի
մասին, ով մկրտելու էր կրակով և Սուրբ Հոգով: Հաջորդ օրը Հովհաննես
Մկրտիչը տեսավ Հիսուսին, ում մկրտել էր նախորդ օրը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կանգնել և կատարելով Հովհաննես
Մկրտչի դերը բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես Մկրտչի խոսքերը՝
տրված Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 1.29-33 հատվածում
(Աստվածաշնչի հավելվածում): Խնդրեք դասարանին հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էր Հովհաննես Մկրտիչը ցանկանում, որ
մարդիկ իմանային Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Ցույց տվեք Հիսուս Քրիստոսի նկարը և գրատախտակին գրված
ճշմարտությունները և հարցրեք.

• Հիսուս Քրիստոսի մասին ուրիշ ի՞նչ ճշմարտություններ կամ
բնութագրեր կարող էինք մենք ավելացնել Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հովհաննես 1.29-33 հատվածից: (Ուսանողների
պատասխանները գրեք գրատախտակին:)

• Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ էր Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուս Քրիստոսին
անվանում «Աստծո Գառ»:

Հովհաննես 1.35-51
Հիսուս Քրիստոսը պատվիրում է Իր հետևորդներին ավելին սովորել Իր մասին

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ մի դեռահաս ծոմի ու
վկայության ժողովի ժամանակ լսում է ինչպես են իր հասակակից
ընկերները վկայություն բերում նշելով, որ գիտեն, որ Հիսուս Քրիստոսն
իրենց Փրկիչն է: Այդ պատանին մտածում է, թե ինչպե՞ս «գիտեն» իր
ընկերներն այդ ամենը:

• Ինչպե՞ս կպատասխանեիք այդ հարցին:

Երբ դասարանն ուսումնասիրում է Հովհաննես 1.35-51 հատվածը, խնդրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի
ստանանք (կամ ամրացնենք) մեր վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին
որպես Փրկիչ:
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1.35-37
հատվածը, և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց
Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուսին մկրտելու հաջորդ օրը:

• Ի՞նչ արեց Հովհաննեսը, երբ տեսավ Հիսուսին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1.38-39
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ ասաց Հիսուսը երկու աշակերտներին:

• Ի՞նչ հարցրեց Հիսուսն այդ երկու աշակերտներին:

• Ի՞նչ պատասխանեցին նրանք:

• Հիսուսն ի՞նչ պատվիրեց անել այդ երկու աշակերտներին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1.40-42
հատվածը, իսկ դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
իմացավ Անդրեասը, երբ ընդունեց Փրկչի՝ «եկեք և տեսեք» հրավերը:

• Ի՞նչ իմացավ Անդրեասը՝ ընդունելով Փրկչի «եկեք և տեսեք» հրավերը:
(Որ Հիսուսը Մեսիան է կամ Քրիստոսը: Կարող եք նաև մատնանշել,
որ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության Հովհաննես 1.42 հատվածից մենք
սովորում ենք, որ Պետրոսն անվանվեց «Կեփաս, որը թարգմանաբար
տեսանող է, կամ վեմ» [տողատակի ծանոթագրություն ա], նշելով, որ
Պետրոսը Եկեղեցում կարող էր դառնալ տեսանող:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1.43-46
հատվածը, և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ Փրկիչը
պատվիրեց անել Փիլիպպոսին: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով:

• 45 հատվածի ո՞ր խոսքերն են ցույց տալիս, որ Փիլիպպոսը ստացավ
Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայություն, երբ նա ընդունեց Փրկչի Իրեն
հետևելու հրավերը:

• Այնուհետև ի՞նչ հրավեր հղեց Փիլիպպոսը Նաթանայելին:

Հանձնարարեք երեք ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 1․47-51
հատվածը: Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին լինել պատմողը,
մյուսին՝ կարդալ Հիսուսի խոսքերը, մեկ ուրիշին էլ՝ կարդալ Նաթանայելի
խոսքերը: Խնդրեք դասարանին լսել, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ
Նաթանայելն ընդունեց Հիսուսի մասին սովորելու հրավերը:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ Նաթանայելը ընդունեց Հիսուսի մասին
սովորելու հրավերը:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ պատմություններից:
(Ուսանողները պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Հիսուս
Քրիստոսի մասին սովորելու և Նրան հետևելու հրավերն ընդունելով
մենք կստանանք Նրա մասին մեր անձնական վկայությունը:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը:
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«Մեր մահկանացու ճամփորդության հիմնական նպատակը և կյանքում
ամենակարևոր հարցերի պատասխանները հանգում են՝ Փրկչի երկրային
ծառայության սկզբնական դրվագներում ներկայացված այդ հակիրճ երկու
տարրերին: Տարրերից մեկն այն հարցն է, որ դրվում է այս երկրի վրա
ապրող յուրաքանչյուր մարդու առաջ. «Ի՞նչ եք փնտրում: Ի՞նչ եք ուզում»:
Երկրորդը՝ Նրա արձագանքն է մեր պատասխանին՝ անկախ այդ

պատասխանից: Ով էլ որ մենք լինենք և ինչ էլ որ մենք պատասխանենք, Նրա
պատասխանը միշտ նույնն է. «Եկ,- սիրալիր ասում է Նա,- Իմ ետևից եկ»: Ուր էլ որ գնում
եք, նախ եկեք և տեսեք ինչ եմ ես անում, տեսեք որտեղ և ինչպես եմ ես անցկացնում իմ
ժամանակը: Սովորեք ինձանից, քայլեք ինձ հետ, խոսեք ինձ հետ, հավատացեք: Լսեք
ինչպես եմ աղոթում: Եվ դուք կգտնեք ձեր աղոթքների պատասխանները: Աստված
խաղաղություն կբերի ձեր հոգիներին» (“He Hath Filled the Hungry with Good Things,” Ensign,
Nov. 1997, 65):

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել Հիսուս Քրիստոսի մասին սովորելու և
Նրան հետևելու իրենց անձնական ջանքերի շուրջ:

• Հիսուս Քրիստոսի մասին սովորելու և Նրան հետևելու արդյունքում
ինչպե՞ս է աճել Նրա մասին ձեր վկայությունը:

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում մի քանի
նախադասություն գրել այն մասին, թե ինչ կանեն, որպեսզի ավելի
լիարժեք ընդունեն Փրկչի «եկեք և տեսեք», Նրա մասին սովորելու և
Նրան հետևելու հրավերը:

Ավարտեք դասը՝ կիսվելով այսօր բացահայտված սկզբունքների մասին
ձեր վկայությամբ:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Ղուկաս 18–Հովհաննես 1
(Մաս 12)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը, որ ուսանողները

սովորեցին Ղուկաս 18–Հովհաննես 1 (մաս 12) ուսումնասիրելիս, չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մի մաս: Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Ղուկաս 18-21)
Այս դասի ընթացքում ուսանողները ուսումնասիրեցին անարդար դատավորի, Փարիսեցու և մաքսավորի

մասին առակները: Նրանք նաև կարդացին կույրի մասին, որ փնտրում էր Տիրոջ օգնությունը, և Զաքեոսի

մասին: Այս պատմություններից ուսանողները սովորեցին, որ եթե առ Տերը հավատք գործադրելիս անկեղծ

ենք և հաստատակամ, մենք կարող ենք Նրա ողորմությանն արժանանալ:

Օր 2 (Ղուկաս 22)
Ուսանողները կարդալով Պետրոսին տրված Տիրոջ խորհուրդը սովորեցին, որ երբ դարձի ենք գալիս դեպի

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, մենք կարող ենք ամրացնել մյուսներին: Կարդալով Գեթսեմանում Փրկչի
տառապանքների մասին ուսանողները սովորեցին նաև հետևյալ ճշմարտությունները՝ Եթե կամենում ենք
հնազանդվել Երկնային Հորը, Նա մեզ ուժ կտա կատարելու Իր կամքը: Հիսուս Քրիստոսի քրտինքը ինչպես

արյան մեծ կաթիլներ թափվում էին երկրի վրա:

Օր 3 (Ղուկաս 23-24)
Այս դասին ուսանողները կարդացին Հիսուս Քրիստոսի Խաչելության, թաղման և Հարության մասին: Նրանք

սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. Մենք կարող ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին՝ ներելով
նրանց, ովքեր մեղանչել են մեր առաջ: Բոլոր մարդկանց հոգիները իրենց մահվան պահին մուտք են գործում
հոգիների աշխարհ: Հիսուս Քրիստոսը հարություն առած և մսից ու ոսկորներից կազմված մարմին ունի:

Օր 4 (Հովհաննես 1)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հովհաննես Սիրեցյալի և Հովհաննես Մկրտչի խոսքերը, նրանք

սովորեցին, որ ի սկզբանե Հիսուս Քրիստոսն Աստծո հետ էր, որ ամեն բան արարվեց Նրա կողմից և որ Նա
Աշխարհի Լույսն է: Երբ ուսանողները կարդացին, թե ինչպես աշակերտներից մի քանիսը ճանաչեցին Հիսուս
Քրիստոսին, նրանք սովորեցին, որ ընդունելով Հիսուս Քրիստոսի մասին սովորելու և Նրան հետևելու

հրավերը, մենք Նրա մասին մեր անձնական վկայությունն ենք ստանում:

Նախաբան
Այս դասը կօգնի ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես կարող են
հրավիրել Սուրբ Հոգին, որպեսզի ուսուցանի իրենց Հիսուս Քրիստոսի
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մասին: Ինչպես նաև նրանք կսովորեն, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն
առած էակ է՝ մսից ու ոսկորներից կազմված մարմնով:

Ուսուցման առաջարկներ
Ղուկաս 24.13-32
Էմմաուսի ճանապարհին հարություն առած Տերը խոսում է երկու
աշակերտների հետ
Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյոք իրենք երբևէ ձգտել են
իմանալ ավետարանական որևէ գաղափարի ճշմարտացի լինելու մասին:

Բացատրեք, որ Ղուկաս 24.13 հատվածում մենք սովորում ենք, որ երկու
աշակերտները դուրս եկան Երուսաղեմից այն նույն օրը, որ կանանց
խումբը դատարկ էր գտել Հիսուսի գերեզմանը: Նրանք գրեթե 6-7.5 մղոն
(10-12 կմ) ճամփորդեցին գնալով մի գյուղ, «որի անունն Էմմաուս» էր:
Ուսումնասիրելով Էմմաուսի ճանապարհին նրանց ունեցած
փորձառությունը մենք կիմանանք, թե ինչպես կարող ենք ամրացնել
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի մասին մեր վկայությունները:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ղուկաս 24․14-17
հատվածը: Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան ուշադրություն
դարձնելով, թե ով միացավ այդ երկու աշակերտներին, երբ նրանք
ճանապարհին էին:

• Ո՞վ միացավ աշակերտներին՝ Էմմաուս գնալու ճանապարհին:

• Ինչո՞ւ աշակերտները չճանաչեցին Հիսուսին: (Բացատրեք, որ Ղուկաս
24.16 հատվածում բռնուած բառը նշանակում է փակված կամ
ծածկված:)

Խնդրեք ուսանողներին հերթով բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
24.17-33 հատվածը: Խնդրեք դասարանին հետևել՝ ուշադրություն
դարձնելով, թե աշակերտները ինչ սովորեցին Հիսուսից, երբ քայլում էին
Նրա հետ, չճանաչելով Նրան:

Եթե առկա է ձեր լեզվով, Ղուկաս 24.17–33 հատվածը կարդալու
փոխարեն կարող եք ցուցադրել “Christ Appears on the Road to

Emmaus” (3:32) տեսաֆիլմը The Life of Jesus Christ Bible Videos, որոնք գտնվում
են LDS.org կայքում: Խնդրեք ուսանողներին դիտել այն մասը, թե
աշակերտները ինչ սովորեցին Հիսուսից, երբ քայլում էին Նրա հետ,
չճանաչելով Նրան: Նախքան տեսաֆիլմի դիտումը բացատրեք, որ
տեսանյութում տրված երկխոսությունը վերցված է Ղուկաս 24.17-33
հատվածից, որպեսզի ցանկության դեպքում ուսանողները կարողանան
զուգահեռ հետևել իրենց սուրբ գրություններում:

Նշեք, որ այս տեսաֆիլմում մենք չենք լսում, թե ինչ է Հիսուսն ուսուցանում
աշակերտներին քայլելիս: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Ղուկաս 24.27 հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսն ինչ ուսուցանեց աշակերտներին:

• Հիսուսն ի՞նչ ուսուցանեց աշակերտներին:
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• Ի՞նչ գործիք Նա օգտագործեց Իր մասին ուսուցանելու համար: (Սուրբ
գրությունները:)

• Հատված 32-ում ի՞նչ է նշանակում, որ աշակերտների սրտերը
բորբոքվում էին իրենցում: (Սուրբ Հոգին վկայում էր, որ սուրբ
գրություններում Հիսուսի մասին ուսմունքները ճշմարիտ էին:)

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող էին սովորել
աշակերտները, երբ նրանց ուսուցանելու համար Հիսուսն օգտագործեց
սուրբ գրությունները, և ոչ թե պարզապես հայտնեց Իր մասին: Մի քանի
ուսանողների կարող եք խնդրել կիսվել իրենց մտքերով:

• Այդ հատվածներն ի՞նչ սկզբունք են ուսուցանում մեր սուրբ
գրություններն ուսումնասիրելու ազդեցության մասին: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը.
Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս մենք հրավիրում ենք Սուրբ
Հոգին, որ ուսուցանի մեզ Հիսուս Քրիստոսի մասին:)

• Մեր սրտերում այրող զգացում ունենալուց բացի, այլ կերպ
նկարագրելու դեպքում, ի՞նչ զգացողություն կարող ենք ունենալ, երբ
Սուրբ Հոգին վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Խնդրեք ուսանողներին գտնել մի սուրբ գրություն, որի օգնությամբ
զգացել են՝ ինչպես է Սուրբ Հոգին ուսուցանում իրենց Հիսուս Քրիստոսի
մասին: Խնդրեք նրանց կիսվել իրենց սուրբ գրությունների
հատվածներով և իրենց ունեցած զգացողություններով: Դուք ևս կարող եք
կիսվել մի սուրբ գրության հատվածով, որը անձնապես օգնել է ձեզ:

Ուսանողներին հիշեցրեք, որ չնայած Նոր Կտակարանն ընթերցելը
կարևոր է սեմինարիայի գնահատականի համար, բայց ավելի կարևոր է
սուրբ գրություններն ուսումնասիրել այնպես, որը կհրավիրի Սուրբ
Հոգին Փրկչի մասին իրենց վկայություններն ամրացնելու համար:

Հնարավորության դեպքում, բաժանեք էջանշաններ, որոնց վրա
գրված է Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ. Թոդ

Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը, կամ խնդրեք ուսանողներին
արտագրել այդ խոսքերը թղթի կամ բացիկի վրա, որը կարող են որպես
էջանշան օգտագործել: (Բազմակի էջանշաններով տպվող PDF ֆայլ
կարող եք գտնել այս դասի առցանց տարբերակում:)

«Բոլոր սուրբ գրությունների առանցքային նպատակն է հավատքով
լցնել մեր հոգիներն առ Հայր Աստվածը և Նրա Որդին՝ Հիսուս
Քրիստոսը։ …

…Հավատքը գալիս է, երբ Սուրբ Հոգին վկայում է մեր հոգիներին,
Հոգուց հոգի, երբ մենք լսում կամ կարդում ենք Աստծո խոսքը: Եվ
հավատքը հասունանում է, երբ մենք շարունակում ենք ճաշակել

խոսքը: …
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… Ուշադիր, խորհրդածելով ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները: Խորհեք դրանց
շուրջ և աղոթեք: Սուրբ գրությունները հայտնություն են, և դրանք լրացուցիչ
հայտնություն կբերեն» (Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն, «Սուրբ գրությունների օրհնությունը»,
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2010, 34–35):

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Քրիստոֆերսոնի
այդ խոսքերը: Խնդրեք դասարանին հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես կարող են բարելավել սուրբ գրությունների իրենց անձնական
ուսումնասիրությունը:

Հանձնարարեք ուսանողներին նպատակ դնել՝ ուսումնասիրելու իրենց
սուրբ գրություններն այնպես, որը կհրավիրի Սուրբ Հոգին օգնելով
մեծացնել առ Հիսուս Քրիստոս իրենց հավատքը և Նրա մասին իրենց
գիտելիքը: Կարող եք առաջարկել, որ նրանք գրեն այս նպատակը
էջանշանի հակառակ կողմում, որպեսզի իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ընթացքում որպես հիշեցում օգտագործեն այն:

Ղուկաս 24.36–39
Հիսուսը հայտնվում է Իր աշակերտներին և ցույց տալիս նրանց Իր հարություն
առած մարմինը

Բացատրեք, որ աշակերտները, ովքեր Հիսուսի հետ էին Էմմաուսի
ճանապարհին, անմիջապես վերադարձան Երուսաղեմ և իրենց հետ
պատահածի մասին պատմեցին Առաքյալներին և մյուս աշակերտներին
(տես Ղուկաս 24.33-35):

Հանձնարարեք դասարանին միասին բարձրաձայն կարդալ սուրբ
գրությունների սերտման հատվածը Ղուկաս 24.36-39-ում, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ այդ աշակերտներն իրենց հետ
պատահածի մասին պատմեցին մյուս աշակերտներին:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ այդ աշակերտները պատմեցին իրենց հետ
պատահածի մասին:

Ցուցադրեք Հիսուս Քրիստոսը ցույց է տալիս Իր վերքերը նկարը (Gospel
Art Book [2009], no. 60; տես նաև LDS.org):

• Ի՞նչ պատվիրեց Հիսուսն Իր աշակերտներին անել, որպեսզի նրանք
հասկանային, որ Նա ոչ թե պարզապես հոգի էր, այլ ուներ
ֆիզիկական մարմին:

• Ի՞նչ վարդապետություն կարող ենք սովորել այս հատվածից:
(Ուսանողները կարող են առաջարկել տարբեր սկզբունքներ, սակայն
շեշտեք, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առած էակ է՝ մսից ու
ոսկորներից կազմված մարմնով:) Գրատախտակին գրեք այս
վարդապետությունը. տես նաև ՎևՈւ 130.22:)
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Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել Փրկչի Հարության մասին իրենց
վկայություններով և բացատրել, թե ինչու է այս վարդապետությունը
կարևոր իրենց համար, կամ խնդրեք նրանց կիսվել, թե ինչ գրեցին սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության իրենց օրագրում Մաս 12-ի
հանձնարարություն 3-ի համար. Օր 3 դաս: Ավարտեք՝ բերելով ձեր
վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի Հարության իրականության մասին:

Հաջորդ Մասը (Հովհաննես 2-6)
Բացատրեք ուսանողներին, որ Հովհաննես 2-6 գլուխներն
ուսումնասիրելիս նրանք կիմանան հետևյալ հարցերի պատասխանները.
Ո՞րն էր մարդկանց մեջ Հիսուսի գործած առաջին հրաշքը: Ինչպե՞ս դա
օգնեց Իր մորը: Ինչո՞ւ Նա մաքրեց տաճարը: Հիսուսն ո՞ւմ առաջինը
հայտարարեց, որ Ինքը Մեսիան է: Նա ի՞նչ հայտնեց այդ կնոջն իր կյանքի
մասին, որ միայն Ինքը կարող էր իմանալ: Ինչո՞ւ է Փրկիչն Իրեն
անվանում կենդանի ջուր և Կյանքի Հաց: Ուսանողները նաև կկարդան
Հիսուս Քրիստոսի հրաշքով և զորությամբ կատարված ծառայության
մասին:
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ԴԱՍ 61

Հովհաննես 2
Նախաբան
Կանայում Փրկիչը Իր երկրային ծառայության ընթացքում
մարդկանց մեջ կատարեց առաջին հրաշքը՝ ջուրը
վերածելով գինու: Զատկի տոնին Հիսուս Քրիստոսը գնաց

Երուսաղեմ: Նա մաքրեց տաճարը՝ դուրս վռնդելով
դրամափոխներին, որ պղծում էին Իր Հոր տունը:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 2․1-11
Հիսուսը ջուրը վերածում է գինու
Խնդրեք ուսանողներին մտածել իրենց կյանքում կատարած հետևյալ
«առաջին անգամների» մասին՝ դպրոց հաճախելու առաջին օրը, իրենց
առաջին աշխատանքը, առաջին անգամը, որ զգացել են Սուրբ Հոգին:

• Ինչո՞ւ ենք երբեմն կարևորություն տալիս մեր կյանքում տեղի
ունեցած այդ և այլ «առաջին անգամներին»:

Ուսանողներին բացատրեք, որ Հովհաննես 2.1-11 հատվածն
ուսումնասիրելիս նրանք կսովորեն առաջին արձանագրված հրաշքի
մասին, որ Հիսուսը կատարեց Իր երկրային ծառայության ընթացքում:
Խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչու այս առաջին
արձանագրված հրաշքը կարող է կարևոր դեր ունենալ:

Բացատրեք, որ Հիսուսի մկրտվելուց շատ չանցած, Նա և Իր
աշակերտները մի հարսանեկան խնջույքի մասնակցեցին Կանայում, որը
Հիսուսի հայրենի քաղաք Նազարեթի մոտ գտնվող մի գյուղ էր:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.1–3
հատվածը, և խնդրել դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ խնդիր է
առաջ եկավ հարսանիքի ժամանակ:

• Հարսանեկան խնջույքի ժամանակ ի՞նչ խնդիր առաջ եկավ:

Բացատրեք, որ գինին ընդունված խմիչք էր հարսանեկան խնջույքների
ժամանակ: Երբեմն հարսանեկան խնջույքը մի քանի օր էր տևում:
Խնջույքի ընթացքում գինու վերջանալով տանտերերն անհարմար
վիճակում կհայտնվեին: Մարիամն ամենայն հավանականությամբ որոշ
չափով պատասխանատվություն էր զգում այդ խնջույքի համար, այնպես
որ երբ գինին վերջացավ, նա մոտեցավ իր Որդուն և Նրա օգնությունը
խնդրեց, որպեսզի տանտերերն անհարմար վիճակում չհայտնվեին:
Հիսուսի պատասխանը հարգանք և կարեկցանք է արտահայտում
հարսանիքի ժամանակ օգնություն ցուցաբերելու Իր մոր ցանկության
հանդեպ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.4
հատվածը, ներառյալ՝ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը տողատակի
ծանոթագրություն ա-ում: Խնդրեք դասարանին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուսն ինչ պատասխանեց Իր մորը:
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Նոր Կտակարանի դարաշրջանի

Իսրայելում օգտագործվող կրաքարից

կարասներ

• Ի պատասխան՝ ի՞նչ ասաց Հիսուսն Իր մորը:

• Ինչպե՞ս է Հիսուսի պատասխանը ցույց տալիս մոր հանդեպ Իր
հարգանքը: (Հիսուսը ոչ միայն հարցրեց Իր մորը, թե ինչ էր Իրենից
ցանկանում, այլև դա անելու պատրաստակամություն հայտնեց:
Կարող եք բացատրել, որ Հիսուսի օրերում, «կին» բառը մորը դիմելու
հարգալից ձև էր:)

• Ի՞նչ ի նկատի ուներ Հիսուսը, երբ ասաց՝ «Իմ ժամանակը դեռ չէ հասել»:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.5
հատվածը և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց
Մարիամը ծառաներին: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով:

• Մարիամի հրահանգը ծառաներին ի՞նչ է մեզ ուսուցանում Հիսուսի
հանդեպ նրա հավատքի մասին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.6–7
հատվածը, և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուսն ինչ
պատվիրեց ծառաներին անել:

• Հիսուսն ի՞նչ պատվիրեց ծառաներին անել:

Բացատրեք, որ Հիսուսի ժամանակներում ջրի կարասները
պատրաստված էին քարից և համարվում էին ծիսական ձևով
մաքրագործված ծիսակատարությունների ժամանակ օգտագործելու
համար: Հրեաների մոտ սովորություն կար, որ նախքան ճաշելը ծիսական
ձևով մաքրվում էին՝ ձեռքերը լվանալով այդ կարասներից վերցված ջրով:

• Ծառաները որքա՞ն ջուր
լցրեցին այդ կարասների մեջ:

Որպեսզի ուսանողները
հասկանան, թե որքան ջուր կարելի
էր լցնել այդ կարասների մեջ, ցույց
տվեք մեկ գալոն (կամ մեկ լիտր)
տարողությամբ տարա:
Ուսանողներին բացատրեք, որ
«տակառի» տարողությունը ինը
գալոն (կամ 34 լիտր) էր, այնպես
որ վեց կարասների մեջ կարող էր
տեղավորվել 100-160 գալոն (կամ
մոտ 380-600 լիտր): Տարան
լցրեք ջրով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.8 հատվածը, և խնդրեք դասարանին
ուշադրություն դարձնել, թե այնուհետև Հիսուսն ինչ պատվիրեց
ծառաներին անել: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով: Երբ
ուսանողները պատասխանեն, ջրով տարայից բաժակով ջուր հանեք:

• Եթե այդ ծառաներից մեկը լինեիք, ի՞նչ կմտածեիք կամ կզգայիք, երբ
բաժակը խնջույքի սեղանապետին կամ ղեկավարին մոտեցնեիք:
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Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.9-10
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք սեղանապետի
խոսքերի վրա, երբ նա ճաշակեց իրեն առաջարկված խմիչքը:

• Հիսուսն ի՞նչ էր արել ջրի հետ:

• Ի՞նչ ասաց սեղանապետը նոր գինու համար: (Բացատրեք, որ
սովորության համաձայն լավագույն գինին հաճախ հյուրասիրում էին
խնջույքի սկզբում, իսկ ավելի վատորակ գինին տալիս էին խնջույքի
վերջում:)

Բացատրեք, որ Հիսուսը երբեք հատուկ մեկնաբանություն չի կատարել Իր
մահկանացու ծառայության ժամանակ արձանագրված այս առաջին
հրաշքի նշանակության կամ խորհրդանշական իմաստի վերաբերյալ:
Սակայն շատ կարևոր ճշմարտություններ կարող ենք սովորել Հիսուսի
կողմից կատարված և առաջինը արձանագրված այս հրաշքի
պատմությունից:

Ուսանողներին երկու կամ երեք հոգանոց փոքր խմբերի բաժանեք:
Հանձնարարեք յուրաքանչյուր խմբին թղթի վրա գրել հնարավորինս շատ
ճշմարտություններ, որ կարելի է սովորել Հովհաննես 2.1-11 հատվածից:
Նրանց բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, յուրաքանչյուր խմբից
հրավիրեք մեկ հոգու, ով դասարանին կներկայացնի իր խմբի գրված
ճշմարտությունները: Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք գրագրի դեր
կատարել: Գրագրին խնդրեք յուրահատուկ ճշմարտությունները գրել
գրատախտակին: Ստորև տրված են այն հնարավոր ճշմարտությունները,
որ ուսանողները կարող են բացահայտել. Հիսուս Քրիստոսը զորություն
ունի ֆիզիկական տարրերի վրա: Փրկիչը գիտեր, որ աստվածային
առաքելություն ուներ կատարելու: Մեսիան հրաշքների միջոցով
դրսևորեց Իր աստվածային զորությունը: Աստծո Որդին սիրում և
հարգում էր Իր մորը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 2.11
հատվածը, և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
ազդեցություն թողեց այդ հրաշքը Հիսուսի աշակերտների վրա:

• Ի՞նչ ազդեցություն թողեց այդ հրաշքը Հիսուսի աշակերտների վրա:

Գրատախտակին ուսանողների կողմից նշված ճշմարտությունների
ցուցակից շրջանակի մեջ առեք հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս
Քրիստոսը զորություն ունի ֆիզիկական տարրերի վրա: (Նշում. Եթե
ուսանողները չեն նշել այդ ճշմարտությունը, ավելացրեք այն ցուցակին:)

• Ինչպե՞ս է զորանում առ Հիսուս Քրիստոս ձեր հավատքը, երբ
հասկանում եք, որ Հիսուսը զորություն ունի ֆիզիկական
տարրերի վրա:

• Նոր Կտակարանում ուսումնասիրած ուրիշ ի՞նչ պատմություններ են
լուսաբանել նաև, որ Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի ֆիզիկական
տարրերի վրա: (Պատասխանները կարող են լինել հետևյալը՝ երկու
հրաշքները՝ հացի և ձկների [հինգ հազար. Մարկոս 6.33-44, չորս
հազար: Մարկոս 8.1-9], փոթորիկը խաղաղեցնելը [Մարկոս 4.35-41],
կամ ջրի վրայով քայլելը [Մատթեոս 14.22-33]:)
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Հովհաննես 2.12-25
Հիսուսը մաքրում է տաճարը

Խնդրեք ուսանողներին մի քանի խաղերի անուններ ասել, որ փոքր
տարիքում խաղացել են բակում: Երբ նրանք թվարկեն խաղերի
անունները, խնդրեք հետևյալը.

• Թեև այս խաղերն անմեղ են և զվարճալի, դուք լավ կզգայի՞ք ձեզ, եթե
խաղայիք տաճարի տարածքում:

Ուսանողներին բաժանեք երկու հոգանոց խմբերի: Հանձնարարեք
յուրաքանչյուր խմբին կարդալ Հովհաննես 2․12-17 հատվածը: Կարդալիս
խնդրեք խմբերին ուշադրություն դարձնել և քննարկել հետևյալ հարցերի
պատասխանները (գրատախտակին գրեք այս հարցերը).

1. Հիսուսն ո՞ւմ տեսավ տաճարում:

2. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ զայրացավ Հիսուսը:

3. Ի՞նչ արեց Հիսուսը, որ շտկեր այդ խնդիրը:

Բավականաչափ ժամանակ հատկացնելուց հետո, ցուցադրեք Հիսուսը
մաքրեց տաճարը նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք [2009], no. 51; տես
նաև LDS.org), և խնդրեք խմբերին ներկայացնել իրենց պատասխանները:
Կարող եք բացատրել, որ Զատկի տոնին Երուսաղեմ եկած հազարավոր
այցելուներ կենդանիներ էին գնում՝ որպես իրենց երկրպագության մաս
տաճարում զոհ մատուցելու համար: Դրամափոխները հռոմեական և այլ
երկրների տարադրամները փոխում էին տաճարային դրամի, որպեսզի
կարողանային զոհաբերության համար կենդանիներ գնել, իսկ
առևտրականները կենդանիներ էին վաճառում: Չնայած որ այդ առևտրի
կարիքը կար, տաճարում նման գործեր կատարելը անհարգալից
վերաբերմունք էր:

• Տաճարների մասին ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում հատված 16-ում
տաճարի մասին ասված Հիսուսի խոսքից: (Ուսանողները պետք է
ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն. (Տաճարն Աստծո տունն
է:)

• Ինչպե՞ս են տաճարները Աստծո տուն հանդիսանում: (Ուսանողների
պատասխանները գուցե տարբեր լինեն, սակայն կարող են
պարունակել հետևյալ մտքերը. Տաճարն այն վայրն է, որտեղ Աստված
կարող է գալ, որտեղ Նրա ներկայությունը կամ Հոգին կարող ենք զգալ,
և որտեղ Նրա փրկության աշխատանքով պայմանավորված ծեսեր են
կատարվում: Տաճարները երկրի վրա երկրպագելու ամենասուրբ
վայրերն են:
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Օգնեք ուսանողներին հասկանալ վարդապետություններն ու
սկզբունքները

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ վարդապետություններն ու սկզբունքները՝ տալով
հարցեր, որոնք կօգնեն ուսանողներին վերլուծել դրանց իմաստը կամ նմանեցնել դրանք
մեր օրերի իրավիճակներին: Վարդապետությունները և սկզբունքները հասկանալ
նշանակում է, որ ուսանողներն ընկալում են բացահայտված վարդապետություններն ու
սկզբունքները և գիտակցում են, թե իրենց կյանքի ինչպիսի հանգամանքներում կարող են
կիրառել դրանք: Վարդապետություն կամ սկզբունք հասկանալը նախադրյալ է դառնում
դրա ճշմարտությունն ու կարևորությունը զգալու և այն ճիշտ կիրառելու համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ
Վ. Հանթերի հետևյալ խոսքերը: Խնդրեք ուսանողներին լսել, թե
տաճարների սրբության Հիսուսի հասկացողությունն ինչպես օգնեց Նրան
դրամափոխներին և առևտրականներին տաճարից դուրս քշելու որոշում
կայացնելիս:

«Զայրույթի պատճառը երեք բառերի մեջ էր կայանում. «Իմ Հոր տունը»: Դա
սովորական տուն չէր, այլ Աստծո տունն էր: Այն կառուցվել էր Աստծուն
երկրպագելու նպատակով: Դա տուն էր՝ ակնածանքով լի սրտերի համար:
Դա պետք է լիներ մարդկանց համար իրենց ցավերից ու հոգսերից
սփոփվելու վայր՝ երկնքի դուռ: … Բարձրյալի հանդեպ [Հիսուսի]
նվիրվածությունը կրակ վառեց նրա հոգում և հզոր ուժ հաղորդեց նրա

խոսքին, որն էլ դաշույնի պես խոցեց օրինազանցներին» (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign,
Nov. 1977, 53):

• Հիսուսի գործերն ինչպե՞ս են արտահայտում Իր Հոր տան հանդեպ
Նրա ակնածանքը:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Մենք
ակնածանք ենք ցուցաբերում տաճարի հանդեպ …

Ուսանողներին երկու-երեք հոգանոց խմբերի բաժանեք: Հանձնարարեք
խմբերին թղթի վրա գրել այդ նախադասությունն ավարտող
հնարավորինս շատ տարբերակներ: Մեկ կամ երկու րոպեից խնդրեք
խմբերից մեկին դասարանի հետ կիսվել իրենց տարբերակներով: Մինչ
առաջին խումբը ներկայացնում է իր տարբերակները, խնդրեք մյուս
խմբերին նշում կատարել իրենց նմանատիպ տարբերակի դիմաց:
Այնուհետև խնդրեք մեկ այլ խմբի ներկայացնել իրենց այն
տարբերակները, որոնք չէին նշվել առաջին խմբի կողմից: Շարունակեք
մինչև որ բոլոր խմբերը կկիսվեն իրենց տարբերակներով:

• Ինչպե՞ս կարող ենք տաճարի հանդեպ մեր ակնածանքը ցույց տալ,
նույնիսկ եթե մենք տաճարում չենք գտնվում:

Խնդրեք ուսանողներին իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում գրել, թե ինչու են
կարևոր համարում, որ պետք է անեն հնարավորինս ամեն ինչ տաճարի
հանդեպ ակնածանք դրսևորելու համար: Նաև խնդրեք ուսանողներին մի
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բան անելու նպատակ դնել, որով տաճարի հանդեպ ակնածանք
կդրսևորեն: Խրախուսեք նրանց աշխատել այդ նպատակի ուղղությամբ:

Կիսվեք այսօրվա դասում բացահայտված սկզբունքների մասին ձեր
վկայությամբ:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Այս վարժությունը կարելի է օգտագործել սուրբ գրությունների սերտման
հատվածների խումբը ներկայացնելու կամ վերանայելու համար: Ընտրեք
սուրբ գրությունների սերտման մի քանի քարտեր և պատրաստվեք
բաժանել դրանք ձեր ուսանողներին: (Համոզվեք, որ յուրաքանչյուր
քարտից ունեք բազմաթիվ օրինակներ, այնպես որ շատ ուսանողներ
ստանան սուրբ գրության սերտման նույն հատվածը: Համոզվեք, որ ունեք
բավականաչափ քարտեր, որպեսզի յուրաքանչյուր ուսանող ունենա
երկու կամ երեք տարբեր հատվածներ:) Բաժանեք քարտերը
ուսանողներին: Ուսանողներին ժամանակ տվեք, որ ուսումնասիրեն
սուրբ գրությունների սերտման տվյալ հատվածը, հղումը, հիմնաբառերը,
համատեքստի սահմանումը, վարդապետությունը կամ սկզբունքը և
կիրառման գաղափարները յուրաքանչյուր քարտի վրա: Գտեք որոշ
հուշումներ քարտերում (օրինակ` սուրբ գրության սերտման հատվածից
բառեր կամ հիմնաբառեր, համատեքստից, վարդապետությունից,
սկզբունքից կամ կիրառումից): Ուսանողները, ովքեր ունեն դրա հետ
առնչվող քարտը, պիտի կանգնեն ու բարձրաձայն արտասանեն սուրբ
գրության սերտման հատվածը:
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ԴԱՍ 62

Հովհաննես 3
Նախաբան
Մի երեկո Նիկոդեմոս անունով մի Փարիսեցի մոտեցավ
Հիսուսին և զրուցեց Նրա հետ։ Հիսուսն ուսուցանեց
Նիկոդեմոսին, որ բոլոր մարդիկ պետք է վերստին ծնվեն
Աստծո արքայություն մտնելու համար։ Ավելի ուշ,

Հովհաննես Մկրտիչն իր աշակերտներին բացատրեց, որ
իր դերը Հիսուս Քրիստոսի առաջ ուղի պատրաստելն էր։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 3․1-21
Հիսուսը Նիկոդեմոսին ուսուցանում է հոգևոր ճշմարտություններ

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ մի օր իրենց ընկերների
հետ կրոնի մասին զրուցելիս նրանցից մեկն ասում է․ «Քանի դեռ ես լավ
մարդ եմ, ես կարող եմ երկինք գնալ»։ Հրավիրեք ուսանողներին խորհել,
թե ինչպես կպատասխանեին այդ ընկերոջը։

Հորդորեք ուսանողներին Հովհաննես 3 գլխի մեջ փնտրել, թե մենք ինչ
պետք է անենք Աստծո արքայություն մտնելու համար։

Բացատրեք, որ Իր ծառայության սկզբում Փրկիչը գնաց Երուսաղեմ՝
Զատիկը նշելու համար։ Երուսաղեմում շատերը հավատացին Հիսուսին՝
տեսնելով Նրա կատարած հրաշքները (տես Հովհաննես 2․23–25)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 3․1-2
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց Փրկիչին Երուսաղեմում
գտնվելու ժամանակ:

• Ո՞վ այցելեց Հիսուսին։

Բացատրեք, որ «Հրեաների իշխան» (Հովհաննես 3․1) Նիկոդեմոսը
Սինեդրինի անդամ էր։ Սինեդրինը փարիսեցիներից ու սադուկեցիներից
բաղկացած կառավարող խորհուրդ էր, որը ղեկավարում էր հրեա
ժողովրդի քաղաքացիական և կրոնական բազմաթիվ գործեր։
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Նիկոդեմոսն այցելում է Հիսուսին

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր
Նիկոդեմոսը Քրիստոսին
այցելել երեկոյան։

• Ըստ հատված 2-ի, ի՞նչն էր
Նիկոդեմոսն ընդունում
Հիսուսի մեջ։

Բացատրեք, որ այն փաստը, որ
Նիկոդեմոսը Հիսուսին ընդունեց
«Աստվածանից Վարդապետ»
(հատված 2) ցույց է տալիս, որ
Նիկոդեմոսը ցանկանում էր
սովորել Հիսուսից։ Հանձնարարեք
որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Հովհաննես 3․3–5
հատվածները։ Դասարանին
խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով,
թե ինչ Փրկիչն ուսուցանեց
Նիկոդեմոսին։

Հովհաննես 3․5 հատվածը սուրբ գրությունների սերտման հատված է։ Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Հղում արեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

• Ըստ հատված 3-ի, ի՞նչ Փրկիչն ուսուցանեց Նիկոդեմոսին։

• Նիկոդեմոսի կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Փրկիչը` ասելով,
«վերստին ծնվել» (հատված 3)։

Բացատրեք, որ վերստին ծնվել նշանակում է «Տիրոջ Հոգու
ներգործությամբ մարդու սրտում կատարված այնպիսի զորեղ
փոփոխություն, որի հետևանքով նա այլևս չի ցանկանում չարիք գործել,
այլ ավելի շուտ ցանկանում է փնտրել Աստծո բաները» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Վերստին ծնված, Աստծուց ծնված» scriptures.lds.org, տես նաև
Մոսիա 5․2, Ալմա 5․14–15, Մովսես 6․59)։

• Ըստ 5-րդ հատվածի, Նիկոդեմոսին ուսուցանած ո՞ր երկու բանն է
անհրաժեշտ Աստծո արքայություն մտնելու համար։ Ձեր կարծիքով,
ի՞նչ է նշանակում լինել «ծնված լինել ջրից ու Հոգուց»:

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք այս հատվածները՝ մեկնաբանելով, թե ինչ է
անհրաժեշտ հոգևոր առումով վերստին ծնվելու և սելեստիալ
արքայություն մտնելու համար։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին՝ օգտվելով
ուսանողների բառերից․ Մկրտությունը և Սուրբ Հոգու պարգևն
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անհրաժեշտություն է հոգևոր առումով վերստին ծնվելու և սելեստիալ
արքայությունում վեհացում ստանալու համար։)

Հիշեցրեք ուսանողներին ընկերոջ հետ ունեցած ենթադրյալ զրույցի
մասին։ Դասարանը բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգից մեկական
ուսանողի հրավիրեք լինելու այդ ընկերը, ով կարծում է, որ Աստծո
արքայություն մտնելու համար միայն լավ մարդ լինելը բավական է։
Զույգերի մյուս ուսանողին հրավիրեք վարժվել և հստակեցնել այդ
թյուրիմացությունը՝ օգտվելով Հովհաննես 3․5-ից։

Ամփոփեք Հովհաննես 3․6–12 հատվածները և բացատրեք, որ
Նիկոդեմոսը հարցրել էր Հիսուսին, թե ինչպես կարող է մարդ վերստին
ծնվել։ Ի պատասխան Հիսուսը հարցրեց նրան, թե ինչպե՞ս է, որ
Նիկոդեմոսը` լինելով կրոնական առաջնորդ և ուսուցիչ Իսրայելում,
չգիտեր, որ հոգևոր վերածնունդն անհրաժեշտ էր, և ինչպես կարող էր դա
կատարվել։

Հովհաննես 3․13–21 հատվածներում կարդում ենք, որ Փրկիչը
Նիկոդեմոսին բացատրեց, թե ինչպես կարող էր մարդ վերստին ծնվել։
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 3.13-15 հատվածները: Դասարանին հորդորեք հետևել նրան
և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հիսուսը պատասխանեց
Նիկոդեմոսի հարցին։

Հովհաննեսի 3․13–15 հատվածները բարձրաձայն կարդալու
փոխարեն կարող եք ցուցադրել «Heavenly Things» (8:55)

տեսանյութը՝ 5:30 րոպեից մինչև վերջ։ Այդ տեսանյութը պատկերում է
Փրկիչի ուսմունքները Նիկոդեմոսին։ Հանձնարարեք ուսանողներին
հետևել այն իրենց սուրբ գրություններում և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես Հիսուսը պատասխանեց Նիկոդեմոսի հարցին։ Այս տեսանյութը
հասանելի է LDS.org կայքում:

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչն Իր մասին Հովհաննես 3․13-ում։ (Նա ասաց, որ ինքն
Աստծո Որդին է, ով ցած է իջել երկնքից։)
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Ցուցադրեք Մովսեսը և պղնձե օձը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 16, տես նաև LDS.org)։
Հանձնարարեք ուսանողներին
մեկնաբանել սուրբ գրությունների
տվյալ պատմությունը, որի մասին
լուսաբանում է այդ նկարը։
Անհրաժեշտության դեպքում
բացատրեք, որ Մովսեսի
ժամանակ Տերը թունավոր օձեր
ուղարկեց, որոնք Աստծո դեմ
Իսրայելացիների մեղանչման
հետևանք էին։ Իսրայելացիները
թունավորվում էին, երբ օձերը
խայթում էին նրանց։ Տերը
Մովսեսին պատվիրեց ձողի վրա
կանգնեցնել մի պղնձե օձ և
խոստացավ, որ այն
իսրայելացիները, ովքեր կնայեն
ձողի այդ օձին՝ կբժշկվեն։ (Տես Թվոց 21․4–9։)

• Ըստ Հովհաննես 3․14-ի, ի՞նչ էր խորհրդանշում բարձրացված
պղնձե օձը։

Ցուցադրեք Խաչելության նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 57, տես նաև LDS.org)։

• Ըստ 15-րդ հատվածի, ի՞նչ
օրհնություններ են ստանում
նրանք, ովքեր նայում են
Փրկիչին։

• Ի՞նչ վարդապետություն կարող
ենք սովորել այս
հատվածներից Հիսուս
Քրիստոսի Քավության վերաբերյալ։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով բացատրել, սակայն համոզվեք, որ նշել եք հետևյալ
ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ բոլոր
մարդիկ կարող են ձեռք բերել հավերժական կյանք։ Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 3․16–17
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
փնտրել այն վարդապետությունը, որը մենք կարող ենք սովորել
Երկնային Հոր մասին։

• Ինչի՞ համար Երկնային Հայրն Իր Որդուն ուղարկեց։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից Երկնային Հոր
մասին: (Հետևյալ սկզբունքը բացահայտելիս` ուսանողները կարող են
տարբեր կերպ բացատրել․ Երկնային Հայրն Իր զավակներին այնքան
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շատ է սիրում, որ ուղարկեց Իր միակ Որդուն՝ տանջվելու նրանց
մեղքերի համար։ Այս վարդապետությունն ավելացրեք
գրատախտակին գրվածների ցանկում։)

• Իր Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, ուղարկելով երկիր, ինչպե՞ս Երկնային
Հայրը ցույց տվեց Իր սերը բոլորիս հանդեպ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ միտքը: Խնդրեք
դասարանին մտածել, թե ինչպես են իրենք զգում՝ իմանալով իրենց
հանդեպ Երկնային Հոր սիրո մասին։

«Չկա ավելի մեծ ապացույց Աստծո անսահման զորության և սիրո մասին,
քան հայտարարվել է Հովհաննես Առաքյալի կողմից [Հովհաննես 3․16-ում]։
… Մտածեք, թե որքան վշտալի էր մեր Երկնային Հոր համար, երբ Իր Որդուն
ուղարկեց աննկարագրելի տառապանքներ կրել մեր մեղքերի համար։ Դա
յուրաքանչյուրիս համար Նրա սիրո ամենամեծ ապացույցն է»։ (“Love and
Law,” Ensign or Liahona, Nov. 2009, 26)։

• Ինչպե՞ս եք զգում այն մտքից, որ Երկնային Հայրը ձեզ այնքան է
սիրում, որ ուղարկեց Իր միակ Որդուն՝ տառապելու և մեռնելու
ձեզ համար։

• Համաձայն Հովհաննես 3․16–17-ի, ինչպե՞ս կարող ենք փրկվել
Քավության միջոցով։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․ Եթե հավատանք Հիսուս
Քրիստոսին, որն իր մեջ ներառում է մեր մեղքերից ապաշխարումը և
Նրա խոսքերին հնազանդվելը, մենք կարող ենք հավիտենական
կյանք ունենալ Նրա Քավության միջոցով։)

Հանձնարարեք ուսանողներին վերանայել գրատախտակին թվարկված
այն ճշմարտությունները, որոնք Հիսուսն ուսուցանեց Նիկոդեմոսին։

• Ինչպե՞ս են այդ ճշմարտություններն առնչվում միմյանց հետ։

• Ի՞նչ ճանապարհներով մենք կարող ենք մեր հավատքը ցուցադրել
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

Վկայեք, որ ապաշխարելով, հետևելով և մեր հավատքը ցուցադրելով
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք կարող ենք փրկվել և հավերժական
կյանք ստանալ Քավության միջոցով։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Ես ցույց կտամ Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ իմ հավատքը՝ … Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ
դասարանային տետրերում ավարտել հետևյալ արտահայտությունը՝
գրելով, թե ինչ կանեն` իրենց հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
ցուցադրելու համար։
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Հովհաննես 3․22–36
Հովհաննես Մկրտիչն ուսուցանում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է

Ցուցադրեք մաքուր ջրով լցված մի տարա։ Մեկ կամ երկու կաթիլ սննդի
ներկ ավելացնել ջրի մեջ։

• Սննդի ներկը ինչո՞վ է նման ուրիշների վրա մեր ազդեցությանը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Նախագահ Դեյվիդ Օ․ Մակքեյի
հետևյալ հայտարարությունը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կարող ենք սովորել ուրիշների վրա մեր
ազդեցության մասին։

«Այս աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր ոք ենթարկվում է ներգործության՝
լինեն դրանք բարի, թե չար (Teachings of Presidents of the Church: David O.
McKay [2003], 227)։

Մեր խոսքերի և արարքների ազդեցությունը վիթխարի է այս աշխարհում։ Կյանքի
յուրաքանչյուր պահին դուք որոշակի աստիճանով փոխում եք աշխարհի մարդկանց
կյանքը» (Teachings: David O. McKay, 227)։

Հորդորեք ուսանողներին Հովհաննես 3․22–36 հատվածներում փնտրել մի
սկզբունք, որն ուսուցանում է, թե ինչպես կարող ենք լավ իմաստով
ներգործություն ունենալ ուրիշների վրա։

Ամփոփեք Հովհաննես 3․22–26 հատվածները և բացատրեք, որ Հովհաննես
Մկրտիչի աշակերտներից մի քանիսը մտահոգված էին, քանի որ մարդիկ
հետևում էին Հիսուսին՝ Հովհաննես Մկրտիչի փոխարեն։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 3․27–30
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուս Քրիստոսի առնչությամբ, ինչ
հասկացավ Հովհաննես Մկրտիչն իր դերի մասին։

• Ի՞նչ էր Հովհաննես Մկրտիչը ցանկանում, որ իր աշակերտները
հասկանան իր դերի մասին։ (Նա ուղարկված էր Հիսուս Քրիստոսի
առաջից, որպեսզի ուրիշներին պատրաստեր Նրա համար։)

• Ի՞նչ համանմանություն օգտագործեց Հովհաննես Մկրտիչը
(հատված 29)։

Բացատրեք, որ փեսան խորհրդանշում է Հիսուսին, հարսը կարող է
խորհրդանշել նրանց, ովքեր գալիս են դեպի Քրիստոսը, իսկ փեսայի
բարեկամը խորհրդանշում է Հովհաննես Մկրտիչին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Հովհաննես Մկրտիչը, երբ ասաց
«Նորան պէտք է աճել, եւ ինձ փոքրանալ» (հատված 30)։ Ի՞նչ է սա
ասում Հովհաննես Մկրտիչի բնավորության մասին։
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• Ի՞նչ կարող էր Հիսուս Քրիստոսն անել մարդկանց համար, որը չէր
կարող անել Հովհաննես Մկրտիչը։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Հովհաննես Մկրտիչի օրինակից, թե ինչ
կարող ենք անել ուրիշների վրա լավ ներգործություն ունենալու
համար։ (Ուսանողները տարբեր ճշմարտություններ կարող են
բացահայտել, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկացել են, որ մենք
կարող ենք ուրիշների վրա լավ ներգործություն ունենալ՝ ուղղորդելով
նրանց դեպի Հիսուս Քրիստոսը։)

• Ինչու՞ է կարևոր, որ մեր ներգործությամբ ուրիշներին ուղղորդենք
դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

• Ե՞րբ եք տեսել, որ ինչ-որ մեկը մյուսներին ուղղորդել է դեպի Փրկիչը։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարող են ուրիշներին
ուղղորդել դեպի Փրկիչը։ Խրախուսեք նրանց դա անելիս փնտրել Սուրբ
Հոգու առաջնորդությունը։

Ամփոփեք Հովհաննես 3․31–36 հատվածները և բացատրեք, որ Հովհաննես
Մկրտիչը հայտարարեց, որ Հիսուսն ուղարկվել էր Աստծո կողմից և
բոլոր նրանք, ովքեր կհավատան Նրան, կստանան
հավիտենական կյանք։

Սուրբ գրությունների սերտման հատված—Հովհաննես 3․5
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտապահել Հովհաննես 3․5 հատվածը,
հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրել հատվածի յուրաքանչյուր բառի
առաջին տառը։ Հորդորեք ուսանողներին վարժվել՝ առաջին տառերի
օգնությամբ անգիր ասելով հատվածը և անհրաժեշտության դեպքում
նայելով սուրբ գրությունները։ Երբ ուսանողներն առաջին տառերի
օգնությամբ կարողանան արտասանել ողջ հատվածը, հրավիրեք նրանց
հիշելով անգիր արտասանել հատվածը։ Մի քանի օր շարունակ կարող եք
հրավիրել նրանց անգիր արտասանել այս հատվածը յուրաքանչյուր
դասի սկզբում կամ վերջում։
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ԴԱՍ 63

Հովհաննես 4
Նախաբան
Գալիլեա ճամփորդելիս Հիսուսն անցավ Սամարիայով և
ուսուցանեց ջրհորի մոտ եկած կնոջը: Կինը վկայեց

մյուսներին, որ Հիսուսը Քրիստոսն էր: Ավելի ուշ Հիսուսը
մի ազնվականի որդու բժշկեց:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 4․1-42
Հիսուսն ուսուցանում է Սամարացի կնոջը

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը.

Ո՞րն է ամենաարժեքավոր բնական ռեսուրսը երկրի վրա:

Խնդրեք ուսանողներին պատասխանել գրատախտակին գրված հարցին։
Ցուցադրեք բնական ռեսուրսների, օրինակ՝ հողի, ածխի, նավթի, ոսկու
կամ ադամանդների նկարներ:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Մենք գուցե սկզբում մտածենք, որ ոսկին, նավթը կամ ադամանդներն
ամենամեծ արժեքն ունեն: Բայց երկրի վրա և երկրի ներսում գոյություն
ունեցող բոլոր հանքանյութերից, մետաղներից, թանկարժեք քարերից և
լուծիչներից ամենարժեքավորը ջուրն է» (“A Reservoir of Living Water”
[Church Educational System fireside for young adults, Feb. 4, 2007], 1, lds.org/
broadcasts):

Ցուցադրեք մաքուր ջրով լցված թափանիցիկ բաժակ:

• Ինչո՞ւ է մաքուր ջուրն այդքան արժեքավոր: (Կարող եք հրավիրել մեկ
կամ երկու ուսանողի կիսվել այն փորձառությամբ, որն օգնել է իրենց
գնահատել ջրի կարևորությունը:)

Խնդրեք ուսանողներին Հովհաննես 4-ը ուսումնասիրելիս ուշադրություն
դարձնել, թե Հիսուսն ինչի հետ համեմատեց ջուրը:

Ամփոփեք Հովհաննես 4.1-3 հատվածը բացատրելով, որ Հիսուսը
Հրեաստանի երկրից հեռացավ և կրկին եկավ Գալիլեա:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4.4
հատվածը, և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե որ
տարածքով Հիսուսն անցավ դեպի Գալիլեա ճամփորդելիս: Խնդրեք
ուսանողներին` կիսվել իրենց գտած նյութով:
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Խնդրեք ուսանողներին գտնել Հրեաստանը, Սամարիան և Գալիլեան
“The Mortal Life of Jesus Christ at a Glance” (տրված դաս 5-ում), կամ գտնել
այդ երկրները Աստվածաշնչյան քարտեզ 11-ում՝ «Սուրբ Երկիրը Նոր
Կտակարանի ժամանակ»:

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ Հիսուսը ճամփորդեց Սամարիայի միջով և
չշրջանցեց այդ երկիրը: (Հրեաների և Սամարացիների միջև գոյություն
ունեցող թշնամության պատճառով Հրեաները հիմնականում
ճամփորդելիս շրջանցում էին Սամարիան, ոչ թե անցնում այդ երկրով
[տես James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 172]):

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4․6-9
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ խնդրեց Հիսուսը մի կնոջից, երբ կանգ առավ
Սամարիայում:

• Ի՞նչ խնդրեց Հիսուսն այդ կնոջից:

• Ինչո՞ւ նա զարմացավ, երբ Հիսուսը ջուր խնդրեց իրենից:

Ցուցադրեք Հիսուսը և Սամարացի
կինը նկարը ((Gospel Art Book [2009],
no. 36; տես նաև LDS.org):

Խնդրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
4.10-12 հատվածը: Խնդրեք
դասարանի անդամներին հետևել,
ուշադրություն դարձնելով այդ
կնոջը տրված Հիսուսի
պատասխանին:

• Ըստ հատված 10-ի, Փրկիչն ի՞նչ առաջարկեց այդ կնոջը: (Բացատրեք,
որ «Աստծո պարգևը» վերաբերում է Հիսուսին՝ որպես աշխարհի
Փրկիչ:)

• Ըստ հատված 11-ի, այդ կինը ի՞նչ խնդրեց Հիսուսից:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
4.13-14: Դասարանին հանձնարարեք հետևել՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ ասաց Հիսուսն այն ջրի մասին, որ Ինքն էր առաջարկում:

• Ի՞նչ ասաց Հիսուսն այն ջրի մասին, որ Ինքն էր առաջարկում:

Խնդրեք որևէ ուսանողի կարդալ Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ
խոսքերը: Դասարանին խնդրեք հետևել և լսել, թե ինչ է իրենից
ներկայացնում կենդանի ջուրը:
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«Այս հատվածում նշված կենդանի ջուրը դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է և Նրա
ավետարանը: Եվ ինչպես ջուրն է նպաստում ֆիզիկական կյանքի
պահպանմանը, այնպես էլ Փրկիչն ու Նրա վարդապետությունները,
սկզբունքները և արարողություններն են կարևոր հավերժական կյանքի
համար: Ես և դուք Նրա կենդանի ջրի կարիքն ունենք և առատորեն՝
շարունակ մեր հոգևոր աճն ու զարգացումը պահպանելու համար» (“A

Reservoir of Living Water,” 2):

• Ըստ Երեց Բեդնարի, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կենդանի ջուրը:

Ձեր ցուցադրած ջրով լի բաժակին փակցրեք Փրկիչը և Նրա
ավետարանը պիտակը:

• Ինչո՞ւ է ջուրը Փրկչի և Նրա ավետարանի ճշգրիտ խորհրդանիշը
հանդիսանում:

• Որպես սկզբունք՝ ինչպե՞ս կամփոփեիք հատված 14-ում տրված Փրկչի
խոսքերը: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել,
սակայն պետք է նշեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե գանք Հիսուս
Քրիստոսի մոտ և խանդավառությամբ ճաշակենք Նրա
ավետարանից, ապա մենք կստանանք հավերժական կյանքը:)

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4.15–18
հատվածը: Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ խնդրեց կինը Հիսուսից և ինչ
պատասխանեց Փրկիչը:

• Ըստ հատված 15-ի, այդ կինը ի՞նչ խնդրեց Հիսուսից:

Բացատրեք, որ Հիսուսի պատասխանն օգնեց այդ կնոջը հասկանալ Նրա
առաջարկած կենդանի ջրի կարիքը:

• Ըստ հատված 17-18-ի, Հիսուսն ի՞նչ հայտնեց այդ կնոջ մասին:
(Մատնանշեք, որ Հիսուսի պատասխանը ցույց էր տալիս, որ Ինքը
գիտեր, որ այդ կինը ձգտել էր գտնել իմաստալից և երկարատև
ամուսնական հարաբերություն, սակայն նա չէր հնազանդվել
մաքրաբարոյության օրենքին ապրելով այն մարդու հետ, ով
իրականում իր ամուսինը չէր:)

• Ի՞նչ մտքեր կամ զգացմունքներ կարող էր ունենալ այդ կինը, երբ
Հիսուսն այնպիսի մանրամասներ հայտնեց իր մասին, որ սովորական
օտարականը չէր կարող իմանալ:

• Փրկչի խոսքերն ինչպե՞ս օգնեցին, որ այդ կինը գիտակցեր կենդանի
ջրի իր կարիքը, որ Նա էր առաջարկում:

• Փրկչի մասին ի՞նչ ճշմարտություն մենք կարող ենք սովորել այս
հատվածներից: (Ուսանողների պատասխաններից հետո,
գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը
գիտի մեր մեղքերը և առաջարկում է Իր ավետարանը, որը կօգնի մեզ
հաղթահարել դրանք»:)

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ հասկանանք այս ճշմարտությունը:
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4.19-20
հատվածը: Խնդրեք դասարանին հետևել՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ ասաց այդ կինը Հիսուսին:

• Ի՞նչ ասաց այդ կինը, որը ցույց տվեց, որ իր մոտ Հիսուսի մասին
ընկալումը փոխվեց:

Բացատրեք, որ Սամարիայում Գերիզիմ անունով մի սար կա: Փրկչի
մահկանացու ծառայությունից դարեր առաջ Սամարացիները տաճար էին
կառուցել այնտեղ՝ որպես երկրպագության վայր: Սակայն ի
տարբերություն Հրեաների, Սամարացիները չունեին քահանայության
իշխանություն արարողություններ կատարելու համար, և նրանք մերժում
էին Աստծո մարգարեների շատ ուսմունքներ:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 4.21-23 հատվածը, ինչպես նաև Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հովհաննես 4.26-ը (Հովհաննես 4.24՝ տողատակի
ծանոթագրություն ա): Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ է Հիսուսն ուսուցանում այդ կնոջը Աստծուն
երկրպագելու մասին:

• Ինչպե՞ս են ճշմարիտ երկրպագողները երկրպագում Երկնային Հորը:

• Ըստ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության, ի՞նչ օրհնություն ենք ստանում,
երբ երկրպագում ենք Աստծուն՝ «հոգով և ճշմարտությամբ»:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից: (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն պետք է նշեն
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք հոգով և ճշմարտությամբ ենք
երկրպագում Հորը, Նա կօրհնի մեզ Իր Հոգով:)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը:
Խնդրեք դասարանին գտնել և նշել, թե ինչ է նշանակում երկրպագել Հորը՝
հոգով և ճշմարտությամբ:

«Մեր նպատակն է՝ երկրպագել ճշմարիտ և կենդանի Աստծուն և անել դա
Հոգու զորությամբ և ինչպես Նա է կարգել: Ճշմարիտ Աստծո ընդունված
երկրպագությունը տանում է դեպի փրկություն. ծեսերը, որ նվիրաբերվում
էին կեղծ աստվածներին և հիմնված չէին հավերժական ճշմարտության
վրա, չէին կրում նման հավաստիացում:

Ճշմարտության մասին գիտելիքը կարևոր է ճշմարիտ երկրպագության
համար: …

… Ճշմարիտ և կատարյալ երկրպագությունը Աստծո Որդու քայլերին հետևելն է. դա
պատվիրանները պահելը և Հոր կամքին հնազանդվելն է այնքանով, որ մենք անցնում ենք
շնորհից շնորհ, մինչև փառավորվում ենք Քրիստոսով, ինչպես Նա՝ իր Հորով: Դա շատ
ավելին է, քան աղոթքը, քարոզն ու երգը: Դա ապրելը, գործելը և հնազանդվելն է: Դա մեծ
Օրինակի [Հիսուս Քրիստոսի] կյանքը մարմնավորելն է» (“How to Worship,” Ensign, Dec.
1971, 129, 130):
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• Ըստ Երեց Մակքոնկիի, ի՞նչ է նշանակում երկրպագել Աստծուն՝ հոգով
և ճշմարտությամբ:

• Ե՞րբ եք օրհնվել՝ ձգտելով երկրպագել Հորը հոգով և ճշմարտությամբ:

Մի վախեցեք լռությունից
Գուցե ուսանողները տրված հարցին անմիջապես չպատասխանեն, սակայն թող այդ
լռությունը չանհանգստացնի ձեզ: Երբեմն ուսանողներին պարզապես ժամանակ է պետք
տվյալ հարցի շուրջ մտածելու և պատասխանը ձևակերպելու համար: Այդ խորհելու
ընթացքում նրանք կարող են ուսուցանվել Սուրբ Հոգու կողմից:

Ուսանողներին խնդրեք մտածել, թե ինչպես կարող են էլ ավելի
բարելավել հոգով և ճշմարտությամբ Հորը երկրպագելը:

• Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4.25-26
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ հայտնեց Հիսուսն Իր մասին այդ կնոջը:

• Ի՞նչ հայտնեց Հիսուսն Իր մասին այդ կնոջը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4.27-30
հատվածը: Խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց
այդ կինը Փրկչի հետ խոսելուց հետո:

• Ի՞նչ արեց այդ կինը՝ Փրկչի հետ խոսելուց հետո:

• Ի՞նչ ասաց նա, որը ցույց էր տալիս, որ Հիսուս Քրիստոսի մասին
վկայություն էր ձեռք բերել:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ Հիսուս Քրիստոսի մասին
վկայություն ենք ձեռք բերում: (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն պետք է նշեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայություն ձեռք բերելով
մենք լցվում ենք ուրիշների հետ դրանով կիսվելու ցանկությամբ:)

Ամփոփեք 31-37 հատվածը բացատրելով, որ Հիսուսի աշակերտները
վերադարձան իրենց հետ ուտելիք բերելով: Երբ Նրան խնդրեցին, որ
ուտեր, Նա ուսուցանեց, որ ապրում էր ոչ թե ուտելով, այլ Իր Հոր կամքը
կատարելով: Ապա Նա կոչ արեց նրանց տեսնել, թե որքան շատ էին
ավետարանը քարոզելու հնարավորությունները:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 4.39-42
հատվածը: Խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
ազդեցություն թողեց այդ կնոջ վկայությունն իր քաղաքի մարդկանց վրա:

• Ի՞նչ ազդեցություն թողեց այդ կնոջ վկայությունն իր քաղաքի
մարդկանց վրա:

• Ըստ հատված 42-ի, մարդիկ ի՞նչ ասացին այդ կնոջը:
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Վկայեք, որ երբ ճանաչում ենք Փրկչին և ճաշակում ենք Նրա կենդանի
ջրից, մենք լցվում ենք Նրա մասին մեր վկայություններով մյուսների հետ
կիսվելու ցանկությամբ:

Հովհաննես 4.43-54
Հիսուսը բշկում է ազնվականի որդուն

Ամփոփելով Հովհաննես 4.43-45 հատվածը՝ բացատրեք, որ Հիսուսը
Սամարիայում կնոջն ուսուցանելուց հետո գնաց Գալիլեա, որտեղ Նրան
ընդունեցին մարդիկ:

Ուսանողներին բաժանեք հետևյալ թերթիկի օրինակները:
Հանձնարարեք նրանց մտքում կարդալ Հովհաննես 4.46-54

հատվածը և պատասխանել թերթիկում տրված հարցերին:

Հովհաննես 4.46-54
1. Ո՞վ հանդիպեց Հիսուսին և ի՞նչ օրհնություն էր փափագում ստանալ Փրկչից:
2. Ըստ Հիսուսի խոսքի, ինչո՞ւ էր Նա հետաձգում օրհնությունը, որ այդ մարդը փափագում

էր ստանալ:
3. Ինչպե՞ս այդ մարդը ցույց տվեց, որ հավատալու համար նա նշանի կարիք չուներ:
4. Համաձայն 51-53 հատվածի, ինչպե՞ս հաստատվեց այդ մարդու հավատքն առ Հիսուս

Քրիստոս:
5. Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ մարդու փորձից:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, ուսանողներին խնդրեք
կիսվել իրենց պատասխաններով: Երբ ներկայացնեն, թե ինչ սովորեցին
իրենք ազնվականի փորձից, օգնեք նրանց հատկանշել հետևյալ
ճշմարտությունը. Երբ հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին առանց
նշանների կարիքն ունենալու, Տերը կհաստատի մեր հավատքը:

• Ինչո՞ւ է կարևոր հավատալ Հիսուս Քրիստոսին առանց նշանների
կարիքն ունենալու:

• Ինչպե՞ս է Տերը հաստատում մեր հավատը, երբ մենք հավատք ենք
գործադրում Նրա հանդեպ:

Ավարտեք դասը վկայելով, որ երբ հավատքով ենք փնտրում Տիրոջը, Նա
օրհնում է մեզ վկայությամբ՝ հաստատելով մեր հավատը:
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ԴԱՍ 64

Հովհաննես 5
Նախաբան
Փրկիչը Երուսաղեմում այցելեց մի խնջույքի (հավանաբար
Զատիկին) և բժշկեց մի հիվանդ մարդու Բեթհեզդայի
ավազանի մոտ: Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց, որ Ինքը
ներկայացնում է Երկնային Հորը և բացատրեց, թե ինչո՞ւ

մարդիկ պետք է պատվեն Աստծո Որդուն: Նա
նկարագրեց նաև ուրիշ վկաների, ովքեր վկայել էին Իր
աստվածայնության վերաբերյալ:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 5․1-30
Հիսուսը բժշկում է մի հիվանդ մարդու շաբաթ օրը և ուսուցանում Հոր հետ Իր
կապի մասին

Ցուցադրեք կոտրված ամանի կամ
ափսեի մասերի նկարը (կամ
կարող եք նկարել կոտրված
ափսեի պատկեր
գրատախտակին):

Խնդրեք ուսանողներին, որ ձեռք
բարձրացնեն նրանք, ովքեր երբևէ
կոտրել են որևէ կարևոր կամ
արժեքավոր բան: Բացատրեք, որ
մենք, որպես Երկնային Հոր
զավակներ, կարևոր ենք և մեծ
արժեք ունենք: Այնուամենայնիվ,
մեր ընտրությունների կամ այն մարտահրավերների պատճառով, որոնց
մենք բախվում ենք, երբեմն կարող ենք թույլ զգալ, կոտրված կամ փոքր
արժեք ունեցող:

• Ձեր շրջապատից որևէ մեկը ինչպե՞ս կարող է հոգեպես, ֆիզիկապես
կամ հուզական առումով կոտրված զգալ: (Ուսանողների
պատասխանները թվարկեք գրատախտակին:)

Խնդրեք ուսանողներին փնտրել մի ճշմարտություն, երբ նրանք
ուսումանասիրեն Հովհաննես 5.1–9 հատվածները, որը կարող է օգնել մեզ
մխիթարվել և հույս տալ մեզ, երբ կոտրված ենք:

Ամփոփեք Հովհաննես 5.1-ը` բացատրելով, որ հետո, երբ Հիսուս
Քրիստոսը ծառայեց Գալիլեայում, Նա ճամփորդեց Երուսաղեմ` պահելու
մի հրեական տոն, ամենայն հավանականությամբ Զատիկը (տես
Հովհաննես 5.1, ծանոթություն ա): Մինչ Նա Երուսաղեմում էր, գնաց մի
ավազան, որը տաճարի մոտ էր:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 5․2-4
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե
ովքեր էին հավաքվել ավազանի շուրջը:

461



• Ինչպիսի՞ մարդիկ էին հավաքվել Բեթհեզդայի ավազանի մոտ: (Նշեք,
որ պառկած, կույրեր, կաղեր, և չորացած բառերը [հատված 3] նկարագրում
են մարդկանց, ովքեր հիվանդ էին, տկար կամ որևէ ձևով
հաշմանդամ:)

• Ինչի՞ էին սպասում այս չարչարված մարդիկ: (Բացատրեք, որ այնտեղ
գուցե աղբյուր էր եղել, որը երբեմն հոսում էր դեպի ավազանը և ջրի
երեսին առաջացնում պղպջակներ, որը հավանաբար որոշ
հանգստություն էր պարգևում այդ մարդկանց հիվանդություններին
[տես Աստվածաշնչի բառարան, «Բեթհեզդա»]:)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկիի հետևյալ խոսքերը.

«Անկասկած Բեթհեզդայի ավազանը հանքային ջրերի աղբյուր էր, որի
ջրերն ունեինբուժական որոշակի հատկություններ: Բայց որևէ
պատկերացում, որ հրեշտակ էր իջնում ներքև և շարժում ջուրը, որպեսզի
այնտեղ մտնող առաջին մարդը բժշկվեր, բացարձակ սնահավատություն
էր: Բժշկության հրաշքները չեն գործվում այս կերպ» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:188):

• Ի՞նչ ուսուցանեց Երեց ՄակՔոնկին այն հավատքի վերաբերյալ, որ
հրեշտակն էր շարժում ջուրը՝ բժշկելու առաջին մարդուն, ով մտնում էր
ավազան:

• Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ն էր տեսարանը ավազանի մոտ, այդքան շատ
մարդկանցով, ովքեր հույս ունեին բժշկվելու՝ լինելով առաջինը, ով
կմտներ ջուրը:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 5.5-7-ը: Խնդրեք դասարանի անդամներին ընթացքում
հետևել` փնտրելով, թե ո՞ւմ տեսավ Փրկիչը ավազանի մոտ պառկած:

Ցուցադրեք «Քրիստոսը բժշկում է
հիվանդներին Բեթհեզդայի մոտ»
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], no. 42; տես նաև LDS.org):

• Ինչպե՞ս են այս հատվածները
նկարագրում մարդուն, ում
տեսավ Փրկիչը:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում
կարդալ Հովհաննես 5.8-9
հատվածները` փնտրելով մարդու
հանդեպ Փրկիչի արձագանքը:
Խնդրեք նրանց կիսվել իրենց գտած նյութով: Հրավիրեք նրանց մտածել
«մարդն իսկույն ողջացավ» արտահայտությունը նշելու մասին
(հատված 9-ը):
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Գրատախտակին գրեք Բեթհեզդա բառը: Բացատրեք, որ Բեթհեզդա բառը
կարող է թարգմանվել «ողորմածության տուն» (Աստվածաշնչի բառարան,
«Բեթհեզդա»): Գրեք այս սահմանումը գրատախտակին Բեթհեզդա բառի
կողքին: Բացատրեք, որ ողորմածությունը կարեկցանք է կամ բարություն:
Ողորմածության ամենամեծ դրսևորումը, որը երբևէ կատարվել է, Հիսուս
Քրիստոսի Քավությունն է:

• Ինչո՞ւ էր Բեթհեզդա անունը համապատասխանում այդ տեղանքին,
հատկապես այդ մարդուն` Փրկիչի բժշկելուց հետո:

• Ինչպե՞ս կարող ենք մենք բոլորս Բեթհեզդա ավազանի եզրին նստած
այդ մարդու նման լինել:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Փրկիչի բժշկությունից, որը
տվեց այդ մարդուն: (Թեև ուսանողները կարող են տարբեր կերպ
արտահայտվել , հավաստիացեք, որ շեշտադրեն, որ Հիսուս
Քրիստոսի Քավության միջոցով մենք կարող ենք բժշկվել:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այդ սկզբունքը,
հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահող
Եպիսկոպոսությունից Երեց Մերիլ Ջ. Բեյթմենի հետևյալ
հայտարարությունը։ Դասարանին խնդրեք լսել և գտնել այն եղանակները,
որոնցով Փրկիչը կարող է մեզ բժշկել.

«Ճիշտ ինչպես Բեթհեզդա ավազանի մոտ գտնվող մարդն ավելի ուժեղ մեկի
կարիքն ուներ բժշկվելու համար (տես Հովհաննես 5.1–9), այնպես էլ մենք
կախված ենք Քրիստոսի քավության հրաշքներից, եթե մեր հոգիները պետք
է բժշկվեն սգից, վշտից և մեղքից: … Քրիստոսի միջոցով կոտրված սրտերը
նորոգվում են և խաղաղությունն է փոխարինում սրտնեղությանն ու վշտին»
(“The Power to Heal from Within,” Ensign, May 1995, 13):

• Որո՞նք են այն ուղիները, որոնցով մենք կարող ենք ողջացվել Հիսուս
Քրիստոսի ողորմածությամբ և Նրա Քավությամբ: (Կարող եք
բացատրել, որ մենք կարող ենք ողջացվել կամ այս, կամ հաջորդ
կյանքում:)

• Մենք ի՞նչ պետք է անենք Փրկիչի Քավության միջոցով
ողորմածություն և բժշկություն ստանալու համար:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել այն ժամանակների մասին, երբ նրանք
ականատես են եղել կամ զգացել են Հիսուս Քրիստոսի զորությունը.
ողորմածությունը կամ կարեկցանքն օգնել է նրանց կամ մեկ ուրիշին,
ովքեր կոտրված են եղել հոգեպես, ֆիզիկապես կամ հուզականորեն:
Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Ես
գիտեմ, որ Փրկիչը ողորմած է և կարեկից, որովհետև …

Հարցրեք ուսանողներին, թե նրանք ինչպե՞ս կավարտեին այդ սկզբունքը։
Մի քանի ուսանողի խնդրեք կիսվել իրենց պատասխաններով:

Ամփոփեք Հովհաննես 5.10–16 հատվածները` բացատրելով, որ Փրկիչը
հետագայում գտավ մարդուն տաճարում և խորհուրդ տվեց նրան «այլ եւս
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չմեղանչել» (Հովհաննես 5.14): Երբ հրեա առաջնորդներն իմացան, որ այդ
մարդը բժշկվել էր Հիսուսի կողմից շաբաթ օրը, նրանք հալածեցին և
փորձեցին սպանել Փրկիչին:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 5.17-18-ը:
Դասարանին հանձնարարեք ընթացքում հետևել՝ փնտրելով մեկ այլ
պատճառ, որի համար հրեա առաջնորդները զայրացած էին Հիսուսի
վրա:

Բացատրեք, որ ինչպես արձանագրված է հատված 17-ում, Փրկիչն
ուսուցանեց հրեա առաջնորդներին, որ բժշկելով մարդուն, Նա կատարում
էր Երկնային Հոր աշխատանքը: Հետո Փրկիչն ուսուցանեց Հոր հետ Իր
կապի մասին:

• Ըստ 18-րդ հատվածի, ո՞րն էր մյուս պատճառը, որի համար հրեա
առաջնորդները զայրացած էին Հիսուսի վրա: (Նրանք հավատում էին,
որ Հիսուսը մեղավոր էր աստվածանարգության մեջ, որովհետև Նա
ասել էր, որ Աստված Իր Հայրն է, և այդ պատճառով իրեն հավասար էր
դարձնում Աստծուն:)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը. Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչը մեր
Երկնային Հոր հետ Իր կապի մասին: Ուսանողներին զույգերի բաժանեք:
Յուրաքանչյուր զույգի հանձնարարեք միասին կարդալ Հովհաննես
5.19–22, 26–27, 30 հատվածները: Խնդրեք նրանց կարդալու ընթացքում
գտնել հետևյալ հարցերի պատասխանները.

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
զեկուցել, թե ինչ են իրենք գտել: Ամփոփեք այդ հարցին նրանց տված
պատասխանները՝ գրելով հետևյալ ճշմարտությունը գրատախտակին.
Այն ամենն, ինչ Հիսուս Քրիստոսն անում է, Նա ներկայացնում է
Երկնային Հորը և ձգտում հնազանդվել Նրա կամքին: Բացատրեք, որ
Փրկիչը հրավիրում է մեզ անել նույնը:)

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ այն, ինչ Հիսուս Քրիստոսն անում է,
Նաներկայանում է որպես Երկնային Հոր կատարյալ ներկայացուցիչ:

Հովհաննես 5.31–47
Հիսուսն ուսուցանեց բազմաթիվ վկաների մասին, ովքեր վկայում են Նրա
աստվածայնության մասին:
Դասարան բերեք մի փոքրիկ ընկույզ, որը դեռ իր պատիճի մեջ է (մի
փոքրիկ սիսեռը պատիճի մեջ նույնպես բավարար կլինի): Բռնեք ձեր
ձեռքում ընկույզը, որպեսզի ուսանողները չկարողանան տեսնել:
Բացատրեք, որ դուք ձեռքում պահում եք մի բան, որը ոչ մի մարդկային
աչք չի տեսել: Խնդրեք ուսանողներին ձեռք բարձրացնել , եթե նրանք
հավատում են ձեզ: Հրավիրեք մի ուսանողի, ով համոզված չէ, որդա
ճշմարիտ է, վերցնել մի քանի համադասարանցիների` տեսնելու այդ
առարկան: Ցույց տվեք այդ առարկան ուսանողներին և խնդրեք նրանց
պատմել դասարանին, թե արդյոք դուք ճշմարտությունն եք ասում:

• Ինչպե՞ս է որևէ պնդումի ճշմարտացիությունը ուժեղացվում`
ունենալով մեկից ավելի վկաներ:

ԴԱՍ  64

464



Ցույց տվեք ընկույզը դասարանին և բացատրեք, որ դրա միջուկը ոչ մի
մարդկային աչք երբևէ չի տեսել:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 5.31-ը:
Խնդրեք դասարանին ընթացքում հետևել` փնտրելով, թե ինչ է Փրկիչն
ասում Երկնային Հոր հետ Իր կապի վերաբերյալ Իր սեփական
վկայության մասին: Հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել, թե ինչ գտան:

Մատնանշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է
հատվածներ 31-ը և 32-ը: «Եթե ես վկայություն եմ բերում իմ մասին,
այնուամենայնիվ, իմ վկայությունը ճշմարիտ է: Քանզի ես մենակ չեմ»
(Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հովհաննես 5.32–33): Բացատրեք, որ
Փրկիչն ուսուցանում էր հրեաներին, որ նրանք, բացի Իրենից, ունեին
այլ վկաներ:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ սուրբ գրությունների հղումները.
Հովհաննես 5.32–35, Հովհաննես 5.36, Հովհաննես 5.37–38, Հովհաննես 5.39,
Հովհաննես 5.45–47: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր հղումը մեկ կամ ավելի
ուսանողների: Խնդրեք նրանց կարդալ այս հատվածները և փնտրել այլ
ապացույցներ Հիսուսի աստվածայնության մասին: Օգնեք ուսանողներին
այդ ապացույցների վերաբերյալ ցուցակ կազմել`՝ հրավիրելով նրանց
գրել, ինչ նրանք գտնեն գրատախտակի վրա՝ իրենց հանձնարարված
հղումների կողքին:

Ցուցակներ կազմեք

Ցուցակը առնչվող մտքերի, գաղափարների կամ հրահանգների շարք է։ Սուրբ
գրություններում ցուցակներ փնտրելը կարող է օգնել ձեզ և ձեր ուսանողներին գտնել
գլխավոր կետերը, որոնք շեշտադրված են սուրբ գրություններում:

Բացատրեք, որ չնայած հրեա առաջնորդները Հիսուս Քրիստոսի մասին
շատ ապացույցներ ունեին, նրանքչհավատացին Հիսուսի
աստվածայնությանը: Մատնանշեք հատված 39-ը, որ երբ Հիսուսը խոսում
էր սուրբ գրությունների մասին, Նա ասում էր. «Քանի որ դուք կարծում էք
թէ նորանցով ունիք յաւիտենական կեանք»:

• Ի՞նչ կեղծ հավատամք էր Հիսուսը մատնացույց անում հրեաներին:
(Բացատրեք, որ շատ հրեաներ Հիսուսի օրերում հավատում էին, որ
միայն սուրբ գրությունների ուսումնասիրումը թույլ կտար նրանց
ստանալ հավերժական կյանք ։ Նրանց չհաջողվեց հասկանալ, որ
սուրբ գրությունների նպատակը նրանց դեպի Հիսուս Քրիստոսը
մատնացույց անելն էր։ Նա ասում էր ըստ էության. «Դուք կարծում եք
հավերժական կյանք ունեք, բայց հետազոտեք սուրբ գրքերը, քանզի
դրանք վկայում են իմ մասին»:)

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 5.40-ը:
Դասարանին խնդրեք ընթացքում հետևել`փնտրելով, թե ինչ պետք է
անեին հրեաները հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար:
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• Չնայած հրեաներն ուսումնասիրում էին սուրբ գրքերը, ի՞նչ էին նրանք
հրաժարվում անել, որը նրանց կօգներ արժանանալ հավերժական
կյանք ստանալուն:

• Ըստ Փրկիչի ուսմունքների հատվածներ 39 և 40-ում, մենք ի՞նչ պիտի
անենք, որ ստանանք հավերժական կյանք։ (Օգնեք ուսանողներին
գտնել մի սկզբունք նման հետևյալին. Միայն դեպի Հիսուս Քրիստոս
գալով, մենք կարող ենք ստանալ հավերժական կյանք: Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին):

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ հավերժական կյանքը ներառում է` դառնալ
Երկնային Հոր նման և մեր ընտանիքի արժանի անդամների հետ
հավիտյան ապրել Նրա ներկայության մեջ:

• Ի՞նչ է նշանակում գալ դեպի Հիսուս Քրիստոս: (Գալ դեպի Քրիստոս
նշանակում է `հավատք գործադրել Նրա հանդեպ, ապաշխարել մեր
մեղքերից և հնազանդվել Նրա պատվիրաններին:)

• Հավերժական կյանք ստանալու համար ինչո՞ւ է կարևոր գալ դեպի
Հիսուս Քրիստոսը։

Հրավիրեք ուսանողներին ուղիներ մտածել, որոնցով գրատախտակի
ցուցակում նշված ապացույցները կարող են որևէ մեկին օգնել գալ դեպի
Փրկիչը:

• Երբ են Հիսուս Քրիստոսի մասին այդ ապացույցներն օգնել ձեզ գալ
դեպի Նա:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
ամբողջովինգան դեպի Փրկիչը, որպեսզի կարողանան ստանալ
հավերժական կյանք:

Եզրափակեք` վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
ուսուցանվեցին Հովհաննես 5-ում:
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Հովհաննես 6
Նախաբան
Հաջորդ օրը, այն բանից հետո, երբ Հիսուսը հրաշքով
կերակրեց 5000-ից ավել մարդկանց բազմությունը, նա
ուսուցանեց, որ Ինքն է կյանքի հացը: Նրա հետևորդներից
ոմանք հրաժարվեցին Նրա ուսմունքներից և շրջվեցին

Նրանից: Ի տարբերություն՝ Պետրոսը վկայեց, որ Հիսուսն
ուսուցանում է հավիտենական կյանքի խոսքը և Աստծո
Որդին է:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 6․1-21
Հիսուսը հրաշքով կերակրում է 5000-ից ավել մարդկանց և քայլում
ծովի վրայով:
Բացատրեք, որ երբ Փրկիչը վկայեց Իր աստվածայնության մասին
Երուսաղեմում (տես Հովհաննես 5), Նա վերադարձավ Գալիլեա, որտեղ
Իր առաքյալների հետ ուսուցանեց ավետարանը և բժշկեց շատ
մարդկանց (տես Մատթեոս 5–13): Դրանից հետո Հիսուսն Իր
աշակերտների հետ հատեց Գալիլեայի ծովը և հրաշքով կերակրեց
5000-ից ավել մարդկանց բազմությունը (տես Հովհաննես 6.1–13):

Ցուցադրեք մի բոքոն հաց: Հրավիրեք մի ուսանողի ամփոփել այդ
պատմությունը, երբ Փրկիչը կերակրում է ավելի քան 5000 մարդկանց՝
հինգ բոքոն հացով և երկու փոքր ձկով:

• Ի՞նչ կմտածեիք դուք, եթե ներկա լինեիք այս հրաշքին և տեսնեիք, որ
Հիսուսը կարողանում է հրաշքով ուտելիք հայթայթել:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6.14–15
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ինչ էին
ցանկանում անել մարդիկ, նրանից հետո, երբ Հիսուսը հրաշքով
կերակրեց նրանց:

• Մարդիկ ի՞նչ էին ցանկանում անել:

Բացատրեք, որ Հիսուսի օրոք հրեաների ավանդույթի համաձայն՝ երբ
Մեսիան կամ Իսրայելի թագավորը գար, նա պետք է կերակրեր
ժողովրդին հացով երկնքից:

• Համաձայն 15 հատվածի, ի՞նչ արեց Հիսուսը, որպեսզի թույլ չտար, որ
մարդիկ Իրեն դարձնեին իրենց թագավորը:

• Ինչո՞ւ Հիսուսը չէր ցանկանում ընդունվել որպես հրեաների թագավոր:

Ամփոփեք Հովհաննես 6.16–21 հատվածները, հիշեցնելով ուսանողներին,
որ Փրկիչն ուղարկեց Իր աշակերտներին Գալիլեայի ծովը և հետո՝
գիշերով, երբ աշակերտները թիավարում էին ալիքների և քամու դեմ
պայքարելով, Հիսուսը քայլեց ծովի վրայով, որպեսզի միանար նրանց:
Նշեք, որ այս իրադարձության մասին Հովհաննեսի պատմության մեջ
շեշտվում է, որ երբ աշակերտները «կամեցան» ընդունել Հիսուսին նավի
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մեջ, նրանք շուտով (հատված 21) ապահով հասան այն երկիրը, ուր գնում
էին: Բացատրեք, որ եթե մենք կամենանք ընդունել Փրկչին և Նրա
ուսմունքները, Նա կօգնի մեզ՝ ապահով առաջնորդելով այս
մահկանացիության դժվարությունների միջով:

Հովհաննես 6.22–59
Հիսուսն ուսուցանում է, որ Ինքը կյանքի հացն է

Բացատրեք, որ Հովհաննես 6.22–25 հատվածներում գրված է, որ շատ
մարդիկ, ում Հիսուսը հրաշքով կերակրել էր, ճանապարհորդեցին
Կափառնայում՝ փնտրելու Նրան:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6.26–27
հատվածները, ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը (տես
հատված 26, ծանոթագրութուն ա): Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել, տեսնելով, թե ինչ ասաց Հիսուսը մարդկանց: Բացատրեք, որ
կերակուր բառը 27-րդ հատվածում ուտելիք է նշանակում:

• Փրկիչի ասելով՝ ինչո՞ւ էին այդ մարդիկ փնտրում Իրեն: (Փրկչի
խոսքերով, նրանք հետևեցին Իրեն, որպեսզի էլի ուտելիք ստանան
Նրանից):

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը նրանց, որ պետք է փնտրեն:

Բացատրեք, որ «այն կերակուրի, որը մնացող է հավիտենական կյանքի
մեջ» (հատված 27) արտահայտությունը կարող է վերաբերել Փրկչի
ավետարանի հավիտենական ճշմարտություններին:

• Այս հատվածներից ինչպե՞ս կարող ենք հասկանալ, թե ինչու Հիսուսը
թույլ չտվեց, որ մարդիկ Իրեն դարձնեին իրենց թագավորը:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6.28–31
հատվածները, և ապա հարցրեք դասարանին, թե ի՞նչ էին ցանկանում
մարդիկ, որ Հիսուսն աներ, կրկին հաստատելու համար, որ Ինքը
Մեսիան էր:

• Մարդիկ ի՞նչ էին ցանկանում, որ Հիսուսն աներ իրենց համար:
(Բացատրեք, որ մանանան «երկնքից հացն էր» [հատված 31], որն
Աստված տվեց Իսրայելի զավակներին, երբ նրանք թափառում էին
անապատում:)

• Հաշվի առնելով այն, ինչ Հիսուսն արել էր նախորդ օրը, այս պահանջն
ինչպե՞ս է բնորոշում մարդկանց:

• Որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ այսօր ի՞նչ եղանակներով
մենք կարող ենք գայթակղվել՝ վարվելու ինչպես այդ բազմությունը:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 6.32–35 հատվածները, և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե ինչ
ուսուցանեց Փրկիչը մարդկանց՝ ի պատասխան նշան տեսնելու նրանց
պահանջին:

• Ի՞նչ ուսուցանեք Փրկիչն Իր մասին, ակնարկելով մանանան, կամ
երկնքից հացը:
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Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն «Ես եմ կյանքի հացը»
արտահայտությունը հատված 35-ում:

Խրախուսեք ուսանողներին նշումներ և նոթագրումներ կատարել իրենց
սուրբ գրքերում
Որպեսզի ուսանողները հիշեն իրենց սովորածը, օգտակար կլինի, որ նրանք նշումներ և
նոթագրումներ կատարեն իրենց սուրբ գրություններում։ Նշումներ կատարել նշանակում է
նշմարել, առանձնացնել, ընդգծել կամ աչքի ընկնող դարձնել, ինչը կարելի է անել
ընդգծելով, գունավորելով կամ օղակելով հիմնական բառերն ու արտահայտությունները:
Նոթագրումներ կատարել նշանակում է ավելացնել բացատրություն տվող նշումներ և
մեկնաբանություններ: Թույլ տվեք ուսանողներին ընտրել՝ արդյո՞ք ցանկանում են նշել և
նոթագրել իրենց սուրբ գրություններում և ինչպես են ուզում դա անել:

• Ինչո՞վ են նման Փրկիչն ու Նրա ուսմունքները հացի:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում՝ նա, ով կգա Հիսուս Քրիստոսի մոտ,
երբեք «չի սովի» (հատված 35):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 35-րդ հատվածի Փրկիչի
ուսմունքներից։ (Չնայած ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը, Նա կսնուցի մեզ հոգեպես:
Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրել այս սկզբունքն իրենց
սուրբ գրություններում՝ Հովհաննես 6.35-ի կողքի լուսանցքում:)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը.

Մենք գալիս ենք դեպի Հիսուս Քրիստոսը … Նա կսնուցի մեզ…

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Խնդրեք նրանց միասին աշխատելով
իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում կազմել անելիքների ցուցակ, թե մենք ինչ կարող են անել,
որպեսզի գանք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և թե ինչպես Նա կսնուցի մեզ
հոգեպես: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց գրածով
դասարանի հետ:

Որպեսզի օգնեք դասարանին զգալ հատված 35-ում հայտնաբերած
սկզբունքի կարևորությունը, կարող եք հրավիրել մի քանի ուսանողների,
որ կիսվեն, թե ինչ են զգացել, երբ հոգևոր սնուցում են ստացել՝ գալով
դեպի Փրկիչը:

Ամփոփեք Հովհաննես 6.36–47 հատվածները, բացատրելով, որ որոշ
մարդիկ նեղվեցին, երբ Փրկիչն ուսուցանեց, որ Ինքն է հացը, որ եկել է
երկնքից:

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին բացահայտել մի
լրացուցիչ սկզբունք, որն ուսուցանել է Փրկիչը, հրավիրեք մի քանի
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ուսանողների կանգնել դասարանի առաջ և տվեք նրանց մի կտոր հաց:
Խնդրեք նրանց հոտ քաշել հացից և պատկերացնել, թե այն ինչ համ ունի:

• Որքանո՞վ այն կսնուցի ձեզ, եթե միայն հոտ քաշեց նրանից,
պատկերացնեք, թե ինչ համ ունի և ամբողջ օրը ձեզ մոտ պահեք:

• Ի՞նչ պետք է անեք, որ հացից օգուտ ունենաք:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 6:49–54 հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել,
տեսնելով, թե հացի հետ կապված իրենց դասընկերների
փորձառությունն ինչպես է ներկայացնում այս հատվածներում Փրկչի
ուսուցանածը:

• Ինչո՞վ է կյանքի հացը տարբերվում սովորական հացից: (Հացը կարող
է հագեցնել մեզ միայն կարճ ժամանակով, հակառակ դրան՝ Հիսուս
Քրիստոսն առաջարկում է մեզ օրհնություններ, որոնք կտևեն
հավերժ:)

52 հատվածից շեշտեք հետևյալ արտահայտությունը. «Եվ այն հացն՝ որ ես
կտամ՝ իմ մարմինն է, որ ես նորան աշխարհքի կյանքի համար կտամ»:

• Ինչպե՞ս Փրկիչը տվեց Իր մարմինն ու արյունը աշխարհի
կյանքի համար:

• Համաձայն 53-54 հատվածների, Փրկիչն ի՞նչ ուսուցանեց
մարդկանց անել:

Բացատրեք, որ Փրկիչն օգտագործել է ուտել և խմել բառերը
փոխաբերական իմաստով: Որպեսզի օգնեք դասարանին հասկանալ
Փրկչի ուսմունքները, հրավիրեք ցանկացողներին ուտել հացը: Ապա
խնդրեք նրանց վերադառնալ իրենց տեղերը:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ հացի ու նրա սննդարար նյութերի հետ, երբ այն
կերան: (Վիտամինները և սննդարար նյութերը միանում են մարմնին,
տալով նրան ուժ և լավ առողջություն:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ուտել Հիսուս Քրիստոսի մարմինը և
խմել Նրա արյունը: (Դա նշանակում է յուրացնել Նրա ուսմունքներն ու
Քավությունը: Դա նաև խորհրդանշում է հաղորդությունն ընդունելը,
ինչին Փրկիչն ավելի ուշ ծանոթացրեց:)

• Համաձայն հատված 54-ի ի՞նչ օրհնություն մենք կստանանք, եթե
յուրացնենք և կիրառենք Հիսուս Քրիստոսի քավությունը և
ուսմունքները: (Ուսանողների պատասխաններից հետո,
գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե յուրացնենք և
կիրառենք Հիսուս Քրիստոսի քավությունը և ուսմունքները, մենք
կստանանք հավերժական կյանք:)

Խնդրեք ուսանողներին մտածել հետևյալ հարցի շուրջ և ապա հրավիրեք
նրանցից մի քանիսին կիսվել իրենց մտքերով.

• Ինչպե՞ս ենք մենք յուրացնում Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն ու
ուսմունքները: (Հնարավոր պատասխանները կարող են լինել՝
ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստծո Որդին, ամեն կիրակի
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հաղորդությունից ճաշակելով, պատվիրանները պահելով, և
արդարությամբ մինչև վերջ համբերելով [տես Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. (1965–73), 1:358]:)

Բացատրեք, որ հավերժական կյանքը մեր Երկնային Հոր և Նրա Որդու՝
Հիսուս Քրիստոսի հետ հավերժ ապրելն է և դառնալը նրանց նման:
Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
6.56–57 հատվածները, իսկ դասարանին խնդրեք հետևել, թե ինչպես մենք
կարող ենք դառնալ նրանց նման, յուրացնելով Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը և ուսմունքները: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել
իրենց գտածով:

Բացատրեք, որ Փրկիչը ֆիզիկապես չի բնակվի մեզանում, սակայն Նրա
աստվածային ազդեցությունը կմնա մեզ հետ, օգնելով մեզ ավելի
նմանվել Իրեն և Երկնային Հորը:

Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
ուսանողները բացահայտեցին։ Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ
դասարանային տետրերում գրի առնել մի նպատակ, թե ինչպես ավելի
լավ կյուրացնեն Փրկչի Քավությունը կամ Նրա ուսմունքներից որևէ մեկը:

Հովհաննես 6․60-71
Պետրոսը վկայում է, որ Հիսուսը ունի հավիտենական կյանքի խոսքը

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Շարունակե՞լ, թե՞ դադարել:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե երբ է պատահել, որ ընտրության
առաջ են կանգնել՝ շարունակե՞լ դժվար գործը, թե դադարել: Կարող եք
խնդրել մեկ-երկու ուսանողի կիսվել իրենց փորձառությամբ:

Բացատրեք, որ երբ Հիսուսը քարոզեց այն, ինչ գրված է Հովհաննես 6
գլխում, Նրա աշակերտները նմանատիպ ընտրության առաջ կանգնեցին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6․60, 66
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
ինչպես արձագանքեցին Հիսուսի աշակերտներից շատերը Նրա
ուսմունքներին:

• Ինչո՞ւ Հիսուսի աշակերտներից շատերը դադարեցին հետևել Նրան:
(Բացատրեք, որ «խիստ է այդ բանը» արտահայտությունը
[հատված 61] նշանակում է, որ նրանք գտնում էին, որ Հիսուսի
ուսմունքներին դժվար է հետևել:)

• Ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ համարում, որ Տիրոջ պատվիրանները դժվար
է պահել:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6.68
հատվածը, և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե ինչ հարց տվեց Հիսուս
Քրիստոսը Իր Առաքյալներին:

• Ի՞նչ հարց տվեց Փրկիչն Իր Առաքյալներին:
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Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6.69-70
հատվածները, և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե ինչ պատասխանեց
Սիմոն Պետրոսը Փրկչին: Խնդրեք ուսանողներին ասել, թե ինչ գտան:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պետրոսի պատասխանից,
որը կօգնի մեզ հավատարիմ մնալ այն ժամանակ, երբ դժվար կլինի
հետևել Փրկչին կամ ապրել Նրա ուսմունքներով: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը.
Հիսուս Քրիստոսի մասին ամուր վկայությունը կօգնի մեզ
հավատարիմ մնալ այն ժամանակ, երբ դժվար կլինի հետևել Փրկչին
կամ ապրել Նրա ուսմունքներով:)

• Ինչպե՞ս է Փրկչի մասին ամուր վկայությունը օգնել ձեզ կամ ձեր
ծանոթներից մեկին հավատարիմ մնալ, նույնիսկ երբ ավետարանի
ուսմունքներին հետևելը դժվար է թվացել:

Խրախուսեք ուսանողներին ապավինել Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց
վկայություններին, երբ ավետարանի ուսմունքներով ապրելը դժվար
կլինի նրանց համար: Հրավիրեք ուսանողներին, ովքեր զգում են, որ
ամուր վկայություն չունեն Հիսուս Քրիստոսի մասին, ամրապնդել իրենց
վկայությունը՝ ձգտելով յուրացնել Նրա ուսմունքները և Քավությունը:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հովհաննես 2–6 (Մաս 13)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Հովհաննես 2-6–ում (մաս 13) ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և
սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք
սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա։

Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Հովհաննես 2)
Երբ ուսանողները կարդացին ջուրը գինու վերածելու Փրկիչի կատարած հրաշքի մասին, նրանք սովորեցին,
որ Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի նյութական տարրերի վրա։ Նրանք սովորեցին նաև, որ Փրկիչը սիրում և
հարգում է Իր մորը։ Ուսումնասիրելով, թե ինչպես Հիսուսը մաքրեց տաճարը, ուսանողները սովորեցին, որ
տաճարը Տիրոջ տունն է։

Օր 2 (Հովհաննես 3)
Նիկոդեմոսին ուսուցանած Փրկիչի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․
Մկրտությունը և Սուրբ Հոգու պարգևն անհրաժեշտություն է հոգևոր առումով վերստին ծնվելու և սելեստիալ

արքայությունում վեհացում ստանալու համար։ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ բոլոր մարդիկ կարող

են ձեռք բերել հավերժական կյանք։ Երկնային Հայրն Իր զավակներին այնքան շատ է սիրում, որ ուղարկեց

Իր Միածին Որդուն՝ տանջվելու նրանց մեղքերի համար։ Եթե հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, որն իր մեջ
ներառում է՝ մեր մեղքերից ապաշխարումը և Նրա խոսքերին հնազանդվելը, մենք կարող ենք հավիտենական

կյանք ունենալ Նրա Քավության միջոցով։ Հովհաննես Մկրտիչի օրինակից ուսանողները սովորեցին, որ
կարող ենք ուրիշների վրա լավ ներգործություն ունենալ՝ ուղղորդելով նրանց դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

Օր 3 (Հովհաննես 4)
Երբ ուսանողները կարդացին ջրհորի մոտ սամարացի կնոջն ուսուցանած Փրկիչի ուսմունքները, նրանք

սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Եթե գանք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և ջանասիրաբար ընդունենք
Նրա ավետարանը, ապա մենք կստանանք հավերժական կյանք։ Հիսուս Քրիստոսը գիտի մեր մեղքերը և
առաջարկում է Իր ավետարանը, որպեսզի օգնի մեզ հաղթահարելու դրանք։ Եթե երկրպագենք Տիրոջը հոգով
և ճշմարտությամբ, Նա կօրհնի մեզ Իր Հոգով։ Երբ մենք վկայություն ձեռք բերենք Հիսուս Քրիստոսի մասին,
մենք կլցվենք ուրիշների հետ կիսվելու ցանկությամբ։

Օր 4 (Հովհաննես 5-6)
Երբ ուսանողները կարդացին, թե ինչպես է Փրկիչը բուժում վատառողջ մարդուն, նրանք սովորեցին, որ
Հիսուս Քրիստոսի զորության և ողորմածության շնորհիվ մենք կարող ենք առողջանալ։ Նրանք նաև

սովորեցին, որ միայն Հիսուս Քրիստոսին մոտենալով, մենք կարող ենք ստանալ հավերժական կյանք։

Կյանքի հացի մասին Փրկիչի ուսուցանած քարոզից ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուսի Քրիստոսի մասին

ամուր վկայությունը կօգնի մեզ հավատարիմ մնալ այն պահերին, երբ Փրկիչին հետևելը կամ Նրա
ուսմունքներով ապրելը դժվար կլինի։
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Նախաբան
Երբ Հիսուսը հրաշքով կերակրեց 5000-ից ավել մարդու, հաջորդ օրը Նա
ուսուցանեց, որ Ինքն է կյանքի հացը։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 6.22-59
Հիսուսն ուսուցանում է, որ Ինքն է կյանքի հացը

Ցուցադրեք մի բոքոն հաց։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին
ամփոփել այն պատմությունը, երբ Փրկիչը կերակրում է 5000-ից ավել
մարդու հինգ բոքոն հացով և երկու փոքր ձկներով։

• Ի՞նչ կմտածեիք, եթե դուք ներկա լինեիք այդ հրաշքին և տեսնեիք, որ
Հիսուսը կարողացավ հրաշքով ուտելիք ապահովել։

Բացատրեք, որ Հովհաննես 6․22–25 հատվածներում գրված է, որ
մարդկանցից շատերը, ում Հիսուսը հրաշքով կերակրել էր, գնացին
Կափառնայում՝ փնտրելու Նրան։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6․26–27
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց Հիսուսը ժողովրդին։

Բացատրեք, որ Հովհաննես 6․26 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը հստակեցնում է, որ «Յիսուսը պատասխանեց նորանց
եւ ասեց. Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Դուք ինձ որոնում էք՝ ոչ թէ
նորա համար որ իմ խոսքերն էիք ցանկանում պահել, բայց որ հացիցը
կերաք եւ կշտացաք» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 6․26
[Հովհաննես 6․26, տողատակի գրառում ա])։ Նաև բացատրեք, որ
Աստվածաշնչի անգլերեն տարբերակում միս բառը՝ Հովհաննես 6․27
հատվածում և ամբողջ Աստվածաշնչում վերաբերում է կերակուրին,
ինչպես թարգմանված է հայերեն տարբերակում։ Մարմին բառը
սովորաբար գործածվում է որպես միս բառի հոմանիշ։

• Համաձայն Փրկիչի խոսքերի, ինչո՞ւ էին այդ մարդիկ փնտրում Իրեն։
(Փրկիչի խոսքերը ենթադրում են, որ նրանք հետևեցին Իրեն՝ Իրենից
ավելի շատ կերակուր ստանալու համար։)

• Ըստ Փրկչի խոսքերի, ի՞նչ պետք է նրանք փնտրեն։

Բացատրեք, որ «միսը [կամ կերակուրը], որ մնացող է յաւիտենական
կեանքի մէջ» (Հովհաննես 6․27) կարող է վերաբերել Փրկիչի ավետարանի
հավերժական ճշմարտություններին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6․28–31
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ լրացուցիչ ապացույց էին մարդիկ ուզում
Հիսուսից, որ Ինքը Մեսիան էր։

• Ի՞նչ էին մարդիկ ցանկանում, որ Հիսուսն աներ իրենց համար։
(Բացատրեք, որ մանանան «Երկնքիցը հաց» էր [Հովհաննես 6․31], որ
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Աստված տվեց Իսրայելի զավակներին, երբ նրանք թափառում էին
անապատում, տես Ելից 16․14–15, 35։)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 6․32–35-ը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչը մարդկանց՝ ի
պատասխան նշան տեսնելու նրանց խնդրանքին։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչն Իր մասին, երբ Նա խոսեց մանանայի կամ
երկնքից հացի մասին։

Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն «Ես եմ կեանքի հացը»
արտահայտությունը Հովհաննես 6․35-ից։

• Ինչպե՞ս կարող ենք Փրկիչին և Նրա ուսմունքները նմանեցնել
հացի հետ։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում, որ Հիսուս Քրիստոսին
մոտեցողները «երբեք չեն ծարավի»: (Հովհաննես 6․35)։ (Հնարավոր
պատասխաններից մեկն այն է, որ Նա կսնուցի նրանց հոգեպես։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 35-րդ հատվածի Փրկիչի
ուսմունքներից։ (Չնայած ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, նրանք պետք է բացահայտեն նման մի սկզբունք․ Եթե
մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոս, Նա կսնուցի մեզ հոգեպես։ Այդ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

Հետևյալ անավարտ միտքը գրեք գրատախտակին.

Մենք դեպի Հիսուս Քրիստոսն ենք գալիս … Նա կսնուցի մեզ…

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հանձնարարեք նրանց աշխատել
միասին և իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կազմել այն գործողությունների
ցուցակը, որոնք մեզ կարող են մոտեցնել Հիսուս Քրիստոսին և այն
եղանակները, որոնց միջոցով Նա կսնուցի մեզ հոգեպես։ Հանձնարարեք
մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց պատասխաններով
դասարանի հետ։

Կարող եք հրավիրել մի քանի ուսանողների կիսվել, թե ինչպես են
հոգևոր սնուցում ստացել, երբ մոտեցել են Փրկիչին։

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին Փրկիչի ուսուցանած
հաջորդ սկզբունքին, հրավիրեք մի քանի ուսանողների գալ կանգնել
դասարանի առաջ և նրանցից յուրաքանչյուրին տվեք հացի մեկական
կտոր։ Հորդորեք նրանց հոտ քաշել հացից և պատկերացնել դրա համը։

• Այդ հացը որքանո՞վ կարող էր կշտացնել ձեզ, եթե դուք միայն հոտ
քաշեիք դրանից, պատկերացնեիք դրա համը և ողջ օրը կրեիք այն
ձեզ հետ։
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• Ի՞նչ պետք է անեք, որպեսզի ճաշակեք հացի տված օգուտը։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 6․49–54 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է հացի հետ ունեցած
դասընկերների փորձառությունն առնչվում այս հատվածներում Փրկիչի
ուսուցանածին։

• Ինչպե՞ս է Կյանքի հացը տարբերվում սովորական հացից։ (Ի
տարբերություն սովորական հացի, որը մեզ կարող է կշտացնել միայն
մի կարճ ժամանակով, Հիսուս Քրիստոսն օրհնություններ է
առաջարկում, որոնք կտևեն հավերժ։)

• Համաձայն 53-54 հատվածների, ի՞նչ ուսուցանեց Տերը, որ
մարդիկ անեն։

Բացատրեք, որ Փրկիչն ուտել և խմել բառերն օգտագործեց
խորհրդանշորեն։ Որպեսզի օգնեք դասարանին հասկանալ Փրկիչի
ուսմունքները, հրավիրեք կամավոր ուսանողներին ուտել հացը։ Ապա
հրահանգեք նրանց վերադառնալ իրենց տեղերը:

• Ի՞նչ է պատահում հացի և դրա սննդանյութերի հետ, երբ այն ուտում
են։ (Վիտամիններն ու սննդանյութերը դառնում են մարմնի մի մասը՝
պարգևելով մարմնին ուժ և ամուր առողջություն։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ուտել Հիսուս Քրիստոսի մարմինը և
խմել նրա արյունը։ (Այն կարող է նշանակել՝ յուրացնել Նրա
ուսմունքները և Քավությունը։ Այն նաև կարող է խորհրդանշել
հաղորդություն ընդունելը, որը Փրկիչը կհաստատի ավելի ուշ։)

• Համաձայն Հովհաննես 6․54-ի, ի՞նչ օրհնություն կստանանք, եթե
յուրացնենք կամ կիրառենք Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները և
Քավությունը։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո, հետևյալ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին. Եթե յուրացնենք կամ կիրառենք
Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները և Քավությունը, մենք կստանանք
հավերժական կյանք։)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը։
Հորդորեք դասարանին ուշադիր լսել, թե մենք ինչպես կարող ենք
յուրացնել Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները և Քավությունը։

«Ուտել Աստծո Որդու մարմինը և խմել Նրա արյունն առաջին հերթին
նշանակում է` բառացի և լիակատար իմաստով ու առանց որևէ
վերապահումների ընդունել Նրան` որպես Հավերժական Հոր անձնական
ժառանգ և երկրորդ՝ պահել Որդու պատվիրանները՝ ընդունելով նրա
ավետարանը, հաճախելով Եկեղեցի և հնազանդությամբ ու արդարությամբ
համբերելով մինչև վերջ։ Այն մարդիկ, ովքեր այդ կերպ են ուտում Նրա

մարմինը և խմում Նրա արյունը, կունենան հավերժական կյանք, որը նշանակում է
վեհացում՝ սելեստիալ աշխարհի ամենաբարձր երկնքում» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:358)։
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• Ըստ Երեց Մակքոնկիի առաջարկածի,մենք ինչպե՞ս պիտի
յուրացնենք Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները և Քավությունը։

Բացատրեք, որ հավերժական կյանքը՝ հավետ ապրելն ու նմանվելն է մեր
Երկնային Հորը և Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսին։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 6․56–57 հատվածները։
Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես կարող ենք նմանվել Նրանց, եթե յուրացնենք Հիսուս
Քրիստոսի ուսմունքները և Քավությունը։ Հորդորեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով։

Բացատրեք, որ Փրկիչը ֆիզիկական մարմնով չի ապրի մեր մեջ, այլ Նրա
աստվածային ազդեցությունը կմնա մեզ հետ, որպեսզի օգնի մեզ
նմանվել Նրան և Երկնային Հորը։

Ամփոփեք Հովհաննես 6․59–66 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսի
աշակերտներից ոմանք մերժեցին Նրա ուսմունքները և այլևս
չհետևեցին Նրան։

Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
ուսանողները բացահայտեցին։ Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ
դասարանական տետրերում գրել մի նպատակ, թե ինչպես նրանք ավելի
լավ կյուրացնեն Փրկիչի Քավությունը կամ Նրա ուսմունքներից մեկը։

Հաջորդ Մասը (Հովհաննես 7–10)
Ասացեք ուսանողներին, որ հաջորդ մասում նրան կսովորեն, թե ինչպես
Հիսուս Քրիստոսը վարվեց մի կնոջ հետ, ում բռնել էին շնություն
գործելիս, և ինչ ասաց նա, որպեսզի ցրի այն ամբոխը, ով ցանկանում էր
սպանել կնոջը։ Հորդորեք ուսանողներին փակել իրենց աչքերը և
պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում կույր լինել։ Այնուհետև հարցրեք, թե
ինչպիսի զգացում կապրեին, եթե կարծես բուժվեին կուրությունից և ապա
առաջին անգամ իրենց կյանքում կարողանային տեսնել։ Ուսանողները
կսովորեն մի կույր մարդու մասին, ում ոչ միայն ֆիզիկական աչքերը
բացվեցին, այլ նաև՝ հոգևոր աչքերը և վկայություն ստացավ, որ Հիսուսը
Քրիստոսն էր՝ Աստծո Որդին։ Նրանք նաև կսովորեն, թե ինչու է Փրկիչն
Իրեն կոչում Բարի Հովիվ և համաձայն Նրա խոսքերի, ինչ զորություն է
ստացել Հորից։
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ԴԱՍ 66

Հովհաննես 7
Նախաբան
Հիսուսը գնաց Երուսաղեմ` տաղավարահարաց տոնին:
Նա գնաց տաճար և ուսուցանեց այնտեղի ժողովրդին, թե
նրանք ինչպես կարող էին վկայություն ստանալ այն
մասին, որ Նրա ուսումունքները Հայր Աստծուց էին: Քանի

որ ժողովուրդը վիճում էր Հիսուսի ով լինելու մասին, Նա
օգտագործեց ջրի և լույսի պատկերները` վկայելու Իր
աստվածայնության մասին: Նա նաև ուսուցանեց նրանց
Սուրբ Հոգու մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 7․1-13
Հիսուսը գնում է Երուսաղեմ` տաղավարահարաց տոնին:
Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը. Հիսուսն ունե՞ր եղբայրներ և
քույրեր:

Հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել հարցին: Եթե անհրաժեշտ է`
օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Հովսեփը և Մարիամը ունեցան
երեխաներ, ովքեր ծնվեցին Հիսուսից հետո, և ովքեր մեծացան նույն
տանը Նրա հետ: Այնուամենայնիվ, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը
բառացիորեն Մարիամի և Հայր Աստծո որդին էր, ոչ թե Հովսեփի, այս
մարդիկ կիսով չափ Հիսուսի եղբայրներն ու քույրերն էին (տես Մատթեոս
13.55–56):

• Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ էր նշանակում Հիսուսի հետ նույն տանը
մեծանալը:

• Ձեր կարծիքով, ավելի հե՞շտ կլիներ հավատալ Նրան, եթե դուք
մեծանայիք Նրա հետ: Ինչո՞ւ կամ ինչո՞ւ ոչ:

Նշեք, որ Հովհաննես 7-ից մենք իմանում ենք, թե ինչպես էին Հիսուսի
«եղբայրներից» մի քանիսը (Հովհաննես 7.3, 5) Նրան վերաբերվում:
Եղբայրներ տերմինը վերաբերում է Հիսուսի կիսով չափ եղբայրներին,
չնայած այն կարող է նաև ընդգրկել ուրիշ մոտիկ հարազատների:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 7․1-5 հատվածները։

• Ի՞նչ ենք մենք սովորում հատված 5-ից Հիսուսի եղբայրների մասին։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկիի հետևյալ խոսքերը.

«Քրիստոսի աստվածայնության մասին վկայությունը և Նրա ավետարանի
փրկարար զորությունը ինքնաբերաբար չի շնորհվում` ընտանեկան կապի
շնորհիվ:

… Չնայած նրանք մեծացել էին նույն տանը և եղել էին Հովսեփի և Մարիամի
բարենպաստ ազդեցության ներքո, չնայած նրանք տեղյակ էին
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ուսմունքներին, ծառայությանը և Հիսուսի անձնական հրաշքներին, այնուամենայնիվ, նրա
այդ մոտիկ հարազատները դեռևս չէին ընդունել Նրան որպես Մեսիա: Սակայն նրանք
բոլորը, ըստ երևույթին, հետագայում դարձի եկան (Գործք 1.14) (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:437):

• Հիսուսի սեփական ընտանիքի անդամները ինչպե՞ս կարող էին դեռևս
չհավատալ Նրան, չնայած տեղյակ էին Նրա ուսմունքներին և
հրաշքներին:

Նշեք, որ Հովհաննես 7-ը հիշատակում է իրադարձություններ, որոնք
տեղի ունեցան, երբ տաղավարահարաց տոնն էր կատարվում
Երուսաղեմում (տես Հովհաննես 7.2): Այս ութօրյա տոնի ընթացքում, որը
համարվում է «մեծագույնը և բոլորից ամենաուրախալին» (Bible Dictionary,
“Feasts”), շատ հրեաներ ճանապարհորդում են Երուսաղեմ` ի հիշատակ
Իսրայելի զավակների վրա Աստծո օրհնությունների, երբ նրանք
բնակվում էին անապատում, ապրելով ինքնաշեն տաղավարներում կամ
վրաններում՝ Եգիպտոսի գերությունից իրենց ազատումից հետո (տես
Ղևտացոց 23.39–43): Հրեաները նաև տոնում էին և շնորհակալություն
հայտնում ամենամյա մրգերի և հատիկների բերքահավաքի համար (տես
Ելից 23.16):

Հասկանալ ենթատեքստը և բովանդակությունը

Ավետարանի ուսուցման և յուրացման հիմնադրույթներից մեկը սուրբ գրության հատվածի
ենթատեքստը և բովանդակությունը հասկանալն է: Ենթատեքստն իր մեջ ներառում է
որոշակի սուրբ գրության հատվածի, իրադարձության կամ պատմության
հանգամանքներն ու պատմական իրավիճակը: Բովանդակությունը պատմության սյուժեն
է՝ մարդիկ, իրադարձությունները, քարոզները և ոգեշնչված բացատրությունները
տեքստում: Երբ դուք օգնեք ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունների ենթատեքստը և
բովանդակությունը, նրանք պատրաստ կլինեն ճանաչել ոգեշնչված հեղինակների
ուղերձները:

• Համաձայն 3-4 հատվածների, ի՞նչ էին կամենում Հիսուսի եղբայրները ,
որ Նա աներ:

Ամփոփեք Հովհաննես 7.6–10-ը բացատրելով, որ Հիսուսը որոշեց
հետաձգել գնալ տոնակատարությանը , բայց խրախուսեց Իր
եղբայրներին գնալ: Տոնակատարության սկսվելուց հետո, Հիսուսը
գաղտնի գնաց՝ իմանալով, որ Երուսաղեմում որոշ հրեա առաջնորդներ
կամենում էին սպանել Իրեն, բայց որ Իր մահանալու ժամանակը դեռ չէր
եկել:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
7.11-13-ը:

• Ի՞նչ էին Երուսաղեմում տարբեր մարդիկ խոսում Հիսուսի մասին:

Նշեք, որ ինչպես Հիսուսի օրերում, այնպես էլ մեր օրերում Հիսուս
Քրիստոսի մասին կան զանազան կարծիքներ: Որոշ մարդիկ գիտեն և
վկայում են, որ Նա Աստծո Որդին է և ողջ մարդկության Փրկիչը:
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Մյուսները հավատում են Նրան և հույս ունեն, որ Նրա ավետարանը
ճշմարիտ է: Այնուամենայնիվ, կան մարդիկ, ովքեր կասկածում են Հիսուս
Քրիստոսի աստվածայնությանը և Նրա ուսմունքների
ճշմարտացիությանը: Հրավիրեք ուսանողներին, մինչ նրանք
կշարունակեն ուսումնասիրել Հովհաննես 7-ը փնտրել, թե ինչպես մենք
կարող ենք իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է, և որ Նրա
ուսմունքները ճշմարիտ են:

Հովհաննես 7.14–36
Հիսուսն ուսուցանում է հրեաներին տաճարում

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 7.14-15:
Հանձնարարեք ուսանողներին հետևել, փնտրելով, թե Հիսուսն ինչ արեց
տաճարում: Օգտակար կլինի բացատրել, որ տաճարը
տոնակատարությունների կիզակետն էր, որը տեղի էր ունենում
տաղավարահարաց տոնի ընթացքում:

• Ի՞նչ արեց Հիսուսը:

• Ինչո՞ւ էին հրեաները զարմանում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 7.16-18
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե, ըստ
Հիսուսի, մարդիկ ինչ կարող են անել, որպեսզի իմանան, թե արդյոք Իր
վարդապետությունը կամ ուսմունքները ճշմարիտ են:

• Համաձայն հատված 16-ի, Հիսուսը ումի՞ց ստացավ Իր ուսուցանած
վարդապետությունը:

• Ինչպե՞ս կարող է ինչ-որ մեկն իմանալ, որ Հիսուսի ուսուցանած
վարդապետությունն իսկապես Աստծուց է:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մասին, թե ինչպես մենք կարող
ենք վկայություն ստանալ Երկնային Հոր ուսմունքների մասին:
(Օգտագործելով իրենց սեփական բառերը, ուսանողները պետք է
գտնեն մի սկզբունք, ինչպիսին է հետևյալը. Եթե մենք կատարենք
Երկնային Հոր կամքը, ապա մենք կստանանք վկայություն Նրա
վարդապետության վերաբերյալ: Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին նշել 17 հատվածի այն խոսքերը, որոնք ուսուցանում են
այս սկզբունքը:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես այս սկզբունքը
կարելի է կիրառել մեր կյանքում, հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստի
հետևյալ հայտարարությունը.

«Դուք ունե՞ք վկայություն այս՝ վերջին օրերում ավետարանի
Վերականգնման մասին: … Աղոթքի արդյունավետության մասին
վկայություն գալիս է խոնարհ և անկեղծ աղոթքի միջոցով: Տասանորդի
վերաբերյալ վկայություն գալիս է տասանորդ վճարելիս» («Տէր, հավատում
եմ, օգնիր իմ անհավատությանը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2003, 22):
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Չնայած նրա սեփական եղբայրները սկզբում չէին հավատում Նրան,
նրանք հետագայում ձեռք բերեցին վկայություն և դարձի եկան (տես
Գործք 1.14):

• Ինչպե՞ս Հովհաննես 7.17-ում գտնվող սկզբունքը կօգներ Հիսուսի
եղբայրներին ձեռք բերել վկայություն Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
ուսմունքների մասին:

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ ունեն մի ընկեր , ով
մաքառումների մեջ է ավետարանի իր վկայության համար:

• Ինչպե՞ս կարող եք օգտագործել սկզբունքը, որը մենք նշեցինք
Հովհաննես 7.17-ում, այդ ընկերոջն օգնելու համար:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին վկայել այդ սկզբունքի մասին, որը նրանք
նշեցին վերևում և զգան դրա ճշմարտությունն ու կարևորությունը,
ցուցադրեք հետևյալ հայտարարությունը.

Ես գիտեմ ____________________ ճշմարիտ է, որովհետև երբ ես ապրեցի
դրանով, ես ____________________.

Խրախուսեք ուսանողներին լրացնել հայտարարությունը իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում՝ գրելով ավետարանի որևէ պատվիրան
կամ սկզբունք, որը նրանք սկսել են ճանաչել, որ ճշմարիտ է՝ դրանով
ապրելու իրենց ջանքերի միջոցով:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների իրենց գրածով կիսվել
դասարանի հետ:

Հրավիրեք ուսանողներին գրել ավետարանի մի ճշմարտություն,
պատվիրան կամ ուսմունք, որի վերաբերյալ նրանք կցանկանային
ստանալ ավելի ուժեղ վկայություն: Հրավիրեք նրանց նաև գրել, թե նրանք
ինչ կանեն` ստանալու ավելի մեծ վկայություն այս ճշմարտության,
պատվիրանի կամ ուսմունքի մասին, կիրառելով սկզբունքը, որը նրանք
սովորեցին Հովհաննես 7.17-ում:

Ամփոփեք Հովհաննես 7.19-36-ը բացատրելով, որ Հիսուսը նախատեց
հրեա առաջնորդներին՝ Իր ուսմունքներն ու հրաշքները մերժելու համար
և այն բանի համար, որ ձգտում էին Իրեն սպանել: Շատ մարդիկ
զարմանում էին, թե արդյոք Նա՞ էր Մեսիան, և քահանայապետերն ու
փարիսեցիները պաշտոնյաներ ուղարկեցին՝ Նրան վերցնելու համար:

Հովհաննես 7.37-53
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Սուրբ Հոգու պարգևի մասին

Մի կամավորի, ով ծարավ է, խնդրեք առաջ գալ դասարանի առջև:
Ուսանողին տվեք մի դատարկ բաժակ և հարցրեք.

• Սա կհագեցնի՞ ձեր ծարավը:
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• Էլ ինչի՞ կարիք ունեք դուք:

Ցուցադրեք ջրի աղբյուր, ինչպես օրինակ` ջրի շիշ կամ ջրով լի կուժ:
Բաժակը լցրեք ջրով և հրավիրեք ուսանողին խմել: Այնուհետև խնդրեք
ուսանողին վերադառնալ իր տեղը:

Բարձր բռնեք կուժը կամ ջրի շիշը, որը դուք օգտագործեցիք ուսանողի
բաժակը լցնելու համար: Բացատրեք, որ տաղավարահարաց տոնի ութ
օրերի ընթացքում մի նշանակված քահանա ջուր էր քաշում Սիլովամի
ավազանից ոսկյա կուժով և լցնում ջուրը արծաթյա ավազանի մեջ, որը
գտնվում էր տաճարի զոհասեղանի ներքնահարկում: Տաղավարահարաց
տոնի վերջին օրը, երբ քահանան այդ արել էր, Հիսուսը կանգնեց և մի
հրավեր հղեց ժողովրդին: (See Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:446):

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 7.37
հատվածը: Հանձնարարեք ուսանողներին ընթացքում հետևել,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ էր Տերը ժողովրդին հրավիրում անել,
երբ Նա հայտնվեց տաճարում տոնակատարության ութերորդ և
վերջին օրը:

• Փրկիչն ի՞նչ հրավիրեց անել ժողովրդին:

• Մտածելով քահանայի կողմից ջուրը քաշելու և լցնելու մասին
տոնակատարության այդ վերջին օրը, ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հիսուսը
հղեց այդ հրավերը ճիշտ հենց այդ պահին:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Եթե
մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոս և հավատանք Նրան …

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 7.38–39`
ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն Հովհաննես 7.39-ը, որը գտնվում
է հատված 39, ծանոթություն բ-ում: Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել
խոստումը, որ Հիսուսը տվեց նրանց, ովքեր գալիս են Նրա մոտ և
հավատում Նրան:

Բացատրեք, որ «նորա փորիցը» արտահայտությունը հուշում է, որ
կենդանի ջուրը կլինի ներսում և կբխի ավելի շուտ հավատացյալի
ներսից, քան կգա դրսի աղբյուրից:

• Համաձայն 39 հատվածի, ի՞նչ էր ներկայացնում Փրկիչի ասած
կենդանի ջուրը :

Բացատրեք, որ «ինչ-որ պատճառով, որը ոչ լիովին է բացատրված սուրբ
գրություններում, Սուրբ Հոգին լիարժեք չէր գործում հրեաների մեջ
Հիսուսի մահկանացու կյանքի տարիների ընթացքում» (Հովհաննես 7.39,
16.7)» (Bible Dictionary, “Holy Ghost”) : Չնայած Սուրբ Հոգու պարգևը չտրվեց
այդ ժամանակաշրջանում, մինչև Փրկիչը փառավորվեց՝ ավարտելով Իր
մահկանացու առաքելությունը, Սուրբ Հոգու զորությունը մատչելի էր՝
օգնելով մարդկանց վկայություն ստանալ այն ճշմարտությունների մասին,
որոնք Փրկիչը և Նրա աշակերտներն ուսուցանում էին:

• Հիմնվելով Հովհաննես 7.37–39-ում գտնվող նյութի վրա, ինչպե՞ս
կավարտեիք գրատախտակին գրված միտքը: (Ուսանողները կարող
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են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն նրանք պետք է
հայտնաբերեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք գանք դեպի Հիսուս
Քրիստոս և հավատանք Նրան, այդ ժամանակ մենք կլցվենք Սուրբ
Հոգով:)

Բացատրեք, որ նրանք, ովքեր լցված են Սուրբ Հոգով, կարող են բարի
ազդեցություն ունենալ ուրիշների վրա: Խնդրեք ուսանողներին մտածել
այն ժամանակների մասին, երբ նրանք լցված են եղել Սուրբ Հոգով և դրա
արդյունքում կարողացել են բարի ազդեցություն ունենալ ինչ-որ մեկի
վրա : Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց
փորձառություններով:

Ամփոփեք Հովհաննես 7.40–53 հատվածները՝ բացատրելով, որ
քահանայապետերն ու փարիսեցիները կրկին կամենում էին ձերբակալել
տալ Հիսուսին: Նիկոդեմոս Փարիսեցին, ով գիշերով եկավ Փրկիչի մոտ
(տես Հովհաննես 3.1–2), Փրկիչին պաշտպանության եկավ և հիշեցրեց իր
ընկեր փարիսեցիներին և քահանայապետերին, որ իրենց իսկ օրենքը
թույլ չի տա, որ որևէ մեկը դատապարտվի, մինչև նրան հնարավորություն
տրվի լսվելու:

Ավարտեք՝ վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք ուսանողները
հայտնաբերեցին Հովհաննես 7-ի իրենց ուսումնասիրության ընթացքում:
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ԴԱՍ 67

Հովհաննես 8․1-30
Նախաբան
Երբ Փրկիչը տաղավարահարաց տոնին գտնվում էր
Երուսաղեմում, դպիրները և փարիսեցիները շնության մեջ
բռնված մի կին բերեցին Նրա մոտ և հարցրեցին, թե
արդյոք նա պետք է քարկոծվի։ Նա շփոթեցրեց

մեղադրողներին և ողորմածություն ցուցաբերեց կնոջ
նկատմամբ։ Հիսուսը նաև ուսուցանեց, որ Հայրն է վկայում
Իր մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 8․1-11
Շնության մեջ բռնված կինը բերվեց Փրկչի առաջ

Հրավիրեք ուսանողներին հիշել, թե երբ են նրանք հանդիպել կամ շփվել
այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց արտաքին տեսքը կամ վարքը
համահունչ չէր Տիրոջ սահմանած չափանիշներին։

• Ինչպիսի՞ դժվարությունների կհանդիպենք, եթե մենք շփվենք
այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց արտաքին տեսքը կամ վարքը
համահունչ չեն Տիրոջ սահմանած չափանիշներին։ (Ուսանողները
հնարավոր է պատասխանեն, որ միգուցե մենք գայթակղվենք և
անարդարացիորեն դատապարտենք կամ անբարյացակամ
վերաբերմունք ցուցաբերենք նրանց հանդեպ։)

Հետևյալ հարցը գրեք գրատախտակին.

Ի՞նչ պետք է անենք այն իրավիճակներում, երբ շփվենք այնպիսի մարդկանց
հետ, որոնց արտաքին տեսքը կամ վարքը համահունչ չեն Տիրոջ սահմանած
չափանիշներին։

Հորդորեք ուսանողներին Հովհաննես 8․1–11 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կպատասխանեն
այդ հարցին։

Բացատրեք, որ տաղավարահարաց տոնից հետո Հիսուս Քրիստոսը որոշ
ժամանակ մնաց Երուսաղեմում և տաճարում ուսուցանեց մարդկանց
(տես Հովհաննես 8․1–2)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․3-6
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ պատահեց, երբ Հիսուսն ուսուցանեց
մարդկանց։

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Հիսուսն ուսուցանեց մարդկանց։

• Ի՞նչ հարց տվեցին դպիրներն ու փարիսեցիները Փրկիչին։
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• Ըստ 6-րդ հատվածի, ո՞րն էր դպիրների ու փարիսեցիների
մտադրությունը։ (Նրանք ցանկանում էին ժողովրդի առաջ
վարկաբեկել Հիսուսին և պատճառ գտնել Նրան մեղադրելու համար,
քանի որ նրանք ցանկանում էին ձերբակալել ու մահվան
դատապարտել Նրան [տես Հովհաննես 7․1, 32]։)

Բացատրեք, որ եթե Հիսուսն ասեր, որ պետք է քարկոծել նրան, ապա Նա
հավանություն կտար պատժին, որը հրեաները չէին ընդունում և որն
արգելված էր հռոմեական օրենքով։ Եթե Հիսուսն ասեր, որ չպետք է
քարկոծել կնոջը, ապա Նրան կմեղադրեին Մովսեսի օրենքն անտեսելու
կամ անցյալի ընդունված գործելակերպն անարգելու մեջ։ (See Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51.)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․7-8
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
փնտրելով, թե Փրկիչն ինչպես պատասխանեց։

• Ըստ 7-րդ հատվածի, ո՞րն էր Հիսուսի պատասխանը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ էր Փրկիչը ցանկանում, որ այդ մարդիկ
հասկանային, երբ Նա ասաց․ «Ձեզանից ով որ անմեղ է, թող առաջ նա
քար գցէ դորա վերայ» (հատված 7):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․9
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց, երբ փարիսեցիներն ու
դպիրները լսեցին Փրկիչի հարցը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «իրանց խղճմտանքիցը
յանդիմանուեցան» արտահայտությունը:

• Ի՞նչ հասկացան այդ մարդիկ, երբ որոշեցին հեռանալ։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե ինչպես խուսափել ուրիշներին դատապարտելուց։
(Ուսանողները կարող են տարբեր կերպ պատասխանել, սակայն
կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ սկզբունքը. Ընդունելով մեր
անձնական թուլությունները, կարող ենք խուսափել ուրիշներին
դատապարտելուց։ Ավելացրեք այդ սկզբունքը գրատախտակին
գրված հարցի տակ։)

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարող ենք մեր անձնական թուլություններն
ընդունելով` խուսափել ուրիշներին դատապարտելուց։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ այդ կինը մեղավոր էր շնություն գործելու
մեջ, որը չափազանց լուրջ մեղք էր (տես Ալմա 39․3–5)։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ զգացմունքներ կարող էր ունենալ այդ կինը, երբ
նրա մեղքը մերկացվեց Հիսուսի և մեծ բազմության առջև։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․10–11
հատվածները։ Հանձնարարեք ուսանողներին նաև բարձրաձայն կարդալ
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը՝ 11-րդ հատվածի, տողատակի
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գրառում գ։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Փրկիչն արձագանքեց այդ կնոջը։

• Ո՞ր արարքով Փրկիչը սեր և ողորմածություն ցուցաբերեց այդ
կնոջ հանդեպ։

• Ի՞նչ հրահանգներ Տերը տվեց այդ կնոջը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Փրկիչը չէր հանդուրժում
այդ կնոջ մեղքը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Նախագահ Սպենսեր Վ․ Քիմբալի հետևյալ հայտարարությունը․

«Այդ կնոջը տված նրա հրահանգն էր՝ «Գնա, եւ այսուհետեւ մեղք մի
գործիր»։ Նա մեղավոր կնոջն ուղղորդում էր գնալ իր ճանապարհով՝ թողնել

իր վատ կյանքը, այլևս մեղք չգործել և փոխել իր կյանքը։ Նա ասում էր՝ գնա
կին և սկսիր ապաշխարել և Փրկիչը ցույց էր տալիս նրան առաջին քայլը՝
թողնել մեղքերը» (The Miracle of Forgiveness [1969], 165)։

• Փրկիչի մասին ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 10–11
հատվածներից։ (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով
բացատրել, սակայն պետք է նշեն հետևյալ ճշմարտությունը. Փրկիչը
ողորմածություն է ցուցաբերում մեր հանդեպ, երբ ապաշխարելու
հնարավորություն է տալիս։ Գրեք այդ ճշմարտությունը
գրատախտակին:)

• Ինչպե՞ս կարող է այդ ճշմարտությունն օգնել մեզ մեղք գործելիս։

• Ինչպե՞ս կարող են մեր նշած երկու ճշմարտություններն օգնել մեզ այն
իրավիճակներում, երբ գտնվենք այնպիսի մարդկանց շրջապատում,
որոնց արտաքին տեսքը կամ վարքը համահունչ չեն Տիրոջ սահմանած
չափանիշներին։

• Համաձայն հատված 11-ի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության, ի՞նչ
ազդեցություն ունեցավ Փրկիչի ողորմածությունը կնոջ վրա։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել Փրկիչի հանդեպ
ունեցած իրենց զգացմունքները՝ Նրա ցուցաբերած ողորմածության և մեզ
ապաշխարելու հնարավորություն տալու համար։

Հովհաննես 8․12–30
Հիսուսն ուսուցանում է, որ Հայրը վկայում է Իր մասին

Հրավիրեք ուսանողներին փակել իրենց աչքերը և փորձել նկարել
որոշակի առարկայի պարզ նկարը։ Ապա, խնդրեք ուսանողներին բացել
իրենց աչքերը և համեմատել իրենց նկարը ընկերոջ նկարի հետ։

• Որո՞նք են այն բաները, որ կարող եք ավելի լավ անել լույսի
օգնությամբ։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․12
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ հայտնեց Իր մասին Հիսուսը։

• Ինչպե՞ս կոչեց իրեն Հիսուսը: (Գրատախտակին գրեք հետևյալ
վարդապետությունը. Հիսուս Քրիստոսն աշխարհի լույսն է։)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Հիսուսն այդ հայտարարությունն արեց
տաղավարահարաց տոնին։ Ութ օր տևող տոնի յուրաքանչյուր երեկո,
մեծ ջահեր կամ մենորաներ էին վառվում տաճարի գավիթներում, որը
լուսավորում էր տոնի առթիվ Երուսաղեմում գտնվող բազմաթիվ
մարդկանց ճանապարհը։

• Ինչպե՞ս Հիսուս Քրիստոսը լուսավորեց շնության մեջ գտնվող կնոջը և
նրան մեղադրողներին։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել 12-րդ հատվածի Տիրոջ խոսքերից։
(Ուսանողները կարող են տարբեր կերպ պատասխանել, սակայն
կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե հետևենք Փրկիչին,
մենք կխուսափենք հոգևոր խավարից և կլցվենք Նրա լույսով։)

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է Փրկիչն օգնում ձեզ խուսափել հոգևոր
խավարում քայլելուց։

Բացատրեք, որ Հին Կտակարանի որոշ մարգարեություններ նշում են, որ
Մեսիան լույս կլինի ազգերի համար (տես Եսայիա 49․6, 60․1–3)։
Հետևաբար, հայտարարելով, որ Ինքն է Աշխարհի Լույսը, Հիսուսը
հռչակում էր, որ Ինքն է Մեսիան։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․13
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և փնտրել,
թե ինչպես փարիսեցիները պատասխանեցին Փրկիչի
հայտարարությանը։

• Ինչպե՞ս փարիսեցիները պատասխանեցին Փրկիչի
հայտարարությանը։

• Համաձայն նրանց խոսքերի, ինչո՞ւ էր սխալ Հիսուսի
արձանագրությունը կամ վկայությունը։ (Քանի որ Նա էր Իր անձի
համար վկայում։)

Բացատրեք, որ Հիսուսը հիշեցրեց փարիսեցիներին, որ Մովսեսի օրենքը
պահանջում էր առնվազն երկու հոգու վկայություն՝ ճշմարտությունը
հաստատելու համար (տես Հովհաննես 8․17, Երկրորդ Օրինաց 17․6)։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․18
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և փնտրել,
թե ուրիշ ո՞վ վկայեց, որ Հիսուսը խոստացված Մեսիան էր։

• Համաձայն հատված 18-ի, ըստ Փրկիչի ասածի, ո՞վ էր Իր
աստվածայնության երկրորդ վկան։ (Կարող եք նշել, որ այս
նախադասությամբ Հիսուսը հաստատեց, որ Ինքը և Իր Հայրը երկու
առանձին էակներ են։)
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․19
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե
փարիսեցիներն ինչ չէին հասկանում Հիսուսի և Նրա Հոր մասին։

• Համաձայն հատված 19-ի, ինչո՞ւ փարիսեցինը չգիտեին Հորը։
(Փարիսեցիները չգիտեին Հորը, քանի որ չգիտեին Հիսուսին և
չգիտեին, թե իրականում ով էր Նա։)

• Ելնելով նրանից, ինչ Փրկիչն ասաց փարիսեցիներին, ի՞նչ կարող ենք
անել, որպեսզի ճանաչենք Երկնային Հորը։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
հասկանում են, որ երբ մենք ճանաչում ենք Հիսուսը Քրիստոսին, մենք
սկսում ենք ճանաչել Հորը։ Օգտագործելով ուսանողների բառերը,
գրեք այդ սկզբունքը գրատախտակին։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այդ սկզբունքը,
հանձնարարեք ուսանողներից որևէ մեկին կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը.

«Այն ամենը, ինչ Հիսուսն արել կամ ասել է` ներառյալ Նրա քավող
տառապանքն ու զոհաբերությունը, Նա ցույց էր տալիս մեզ, թե ով և
ինչպիսին է մեր Երկնային Հայրը, որքան նվիրված է Նա տարբեր տարիքի և
տարբեր ազգերի Իր զավակներին: Բառերով և գործով Հիսուսը փորձում էր
մեզ համար բացահայտել և օգնել, որ մենք անձամբ հասկանանք Իր Հոր`
մեր Երկնային Հոր իսկական բնույթը: …

Այսպիսով, կերակրելով քաղցածներին, բուժելով հիվանդներին, կշտամբելով
կեղծավորներին, ովքեր բարեխոսում էին հավատքի համար. սա էր Քրիստոսը` ցույց տալով
մեզ Հոր ուղին, Նա, ով «գթասիրտ է և ողորմած, երկայնամիտ և հարուստ քաղցրութիւնով և
ճշմարտութիւնով»։ Իր կյանքում և հատկապես Իր մահվան ժամանակ Քրիստոսն ասում
էր․ «Դրանով Աստծո գթությունն եմ ցույց տալիս ձեզ, ինչպես նաև իմ գթությունը» (“The
Grandeur of God,” Ensign or Liahona, Nov. 2003, 70, 72)։

• Համաձայն Երեց Հոլլանդի, ի՞նչ ենք սովորում մեր Երկնային Հոր
մասին, երբ սովորում ենք Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Ամփոփեք Հովհաննես 8․21–24-ը և բացատրեք, որ Փրկիչը
նախազգուշացրեց փարիսեցիներին, որ եթե նրանք չհավատան Իրեն,
նրանք կմեռնեն իրենց մեղքերի մեջ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․25–30
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին փնտրել այլ
ճշմարտություններ, որոնք Հիսուսն ուսուցանեց փարիսեցիներին Իր և
Երկնային Հոր մասին։ Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել այն, ինչ
գտել են:

• Ինչ լրացուցիչ ճշմարտություններ Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց Իր և
Երկնային Հոր մասին։

• Այս հատվածների Փրկիչի ուսմունքներն ինչպե՞ս են մեզ օգնում ավելի
լավ հասկանալ Փրկիչի և Երկնային Հոր միջև կապը։
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Հրավիրեք ուսանողներին մի քանի րոպե տրամադրել և վերանայել ու
խորհել Նոր Կտակարանում այս տարի իրենց ուսումնասիրած
պատմությունները, որոնք վերաբերում են Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին և
գործերին (օրինակ, այդ թվում՝ շնության մեջ բռնված կնոջ պատմությունը)։
Կարող եք ցուցադրել նկարներ՝ Ավետարանի նկարների գրքից ([2009], տես
նաև LDS.org) որոնք պատկերում են իրադարձություններ Փրկիչի
մահկանացու ծառայությունից։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
ամփոփել իրենց ուսուցանած պատմությունները և դասարանին
բացատրել, թե ինչ է այն ուսուցանում մեր Երկնային Հոր մասին։

Ավարտեք, կիսվելով ձեր վկայությամբ Երկնային Հոր և Հիսուս
Քրիստոսի մասին։
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ԴԱՍ 68

Հովհաննես 8:31–59
Նախաբան
Փրկիչը շարունակեց ուսուցանել տաճարում
Տաղավարահարաց տոնից հետո: Նա ուսուցանեց մեղքից
ազատ լինելու մասին: Երբ Հիսուս Քրիստոսը քարոզեց,

որ Նա մեծ Եհովան է, հրեաները փորձեցին
քարկոծել Նրան:

Ուսուցման առաջարկներ

Համապատասխանեցրեք ուսուցման մեթոդները ուսանողների
կարիքներին

Ուսուցման մեթոդներն ու հմտությունները պարզապես գործիքներ են ուսանողներին
օգնելու համար, որ սովորեն: Ընտրեք այնպիսի մեթոդներ, որոնք լավագույնս կօգնեն
ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունների հատվածների ընտրված խմբի
բովանդակությունը, վարդապետությունները և սկզբունքները և կիրառել դրանք իրենց
կյանքում: Հիշեք, որ առանց Հոգու նույնիսկ ամենաարդյունավետ ուսուցման մեթոդները
լիարժեք հաջողություն չեն ունենա:

Հովհաննես 8.31–36
Հիսուսն ուսուցանում է մեղքից ազատ լինելու մասին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հիշել, թե ինչ են սովորել նախորդ դասին
ցույց տվեք մի փոքրիկ քար: Հրավիրեք ուսանողներին հակիրճ
ամփոփել, թե ինչպես արձագանքեց Փրկիչը, երբ որոշ դպիրներ և
փարիսեցիներ Նրա մոտ մի կին բերեցին, որը շնություն էր գործել, և ինչ
Նա սովորեցրեց դրանից հետո (տես Հովհաննես 8.1–30): (Փրկիչը
չդատապարտեց այդ կնոջը և ասաց նրան՝ «այսուհետև մեղք մի գործիր»
[հատված 11]: Հետո Հիսուսն ուսուցանեց, որ Ինքն է «աշխարհքի լույսը»
[հատված 12] և երբ մենք հավատում ենք Նրան և հնազանդվում Նրա
ուսմունքներին, մենք սկսում ենք ճանաչել Հորը:)

• Համաձայն Հովհաննես 8.30 հատվածի, ի՞նչ ազդեցություն էին թողնում
Հիսուսի խոսքերն ու գործերը հրեաներից շատերի վրա:

Նշեք, որ թեև հրեաներից շատերը հավատում էին Հիսուսին, որոշ
հրեաներ շարունակում էին վիճարկել, քանի որ նա սովորեցնում էր
ժողովրդին աշակերտ լինելու, ճշմարտության և ազատության մասին՝
ընդդեմ կախվածության:

Գրատախտակին գծեք հետևյալ գծապատկերը.
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Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8.31–32
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Հիսուսն ինչ
ասաց, որ մենք անենք, որպեսզի ազատ լինենք:

Հրավիրեք ուսանողներին գալ գրատախտակի մոտ և լրացնել դատարկ
տեղերը, ելնելով նրանից, թե Հիսուսն ինչ ասաց, որ մենք անենք,
որպեսզի ազատ լինենք: Լրացված գծապատկերը պետք է այսպիսի
տեսք ունենա.

• Ի՞նչ է նշանակում «[Հիսուսի] խոսքի մեջ կենալ»: (հատված 31):

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք սկզբունքի տեսքով Հիսուս Քրիստոսի
ուսմունքները, որոնք գրված են հատվածներ 31-32-ում: (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ
պարզորոշ արտահայտվում է այն միտքը, որ Եթե կենանք Հիսուս
Քրիստոսի խոսքի մեջ, ապա մենք կլինենք Նրա աշակերտները և
կիմանանք ճշմարտությունը, որը մեզ ազատ կդարձնի:) Կարող եք
գրել այս սկզբունքը գրատախտակին: Դուք կարող եք նաև նշել, որ
Հովհաննես 8.36 հատվածը շեշտում է, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ է,
որ մենք կարող ենք ազատ լինել:)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքը.
Դասարանին խնդրեք լսել, թե մենք ինչից կարող ենք ազատ լինել, եթե
ապրենք ըստ Փրկչի խոսքի.

«Ազատ՝ կեղծ վարդապետության նզովյալ իշխանությունից, ազատ՝
ախորժակի ու տենչանքի գերությունից, մեղքի կապանքներից, ամեն չար ու
ապականված ազդեցությունից և ամեն սահմանափակող ու կրճատող
իշխանությունից, ազատ՝ գնալու դեպի անսահմանափակ ազատություն,
որը կարող են լիարժեք կերպով վայելել միայն վեհացած էակները»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:456–57):

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8.33
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
ինչին էին հավատում հրեաները, որ իրենց ազատ կդարձնի:

• Ի՞նչն էր, որ հրեաների համոզմամբ նրանց ազատ կդարձներ: (Նրանք
սխալմամբ մտածում էին, որ պարզապես Աբրահամի հետնորդներ և
աբրահամյան ուխտի ժառանգներ լինելը նրանց հոգևոր ազատության
իրավունք է տալիս):

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8.34–36
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
Հիսուսն ինչից նշեց, որ մարդիկ պետք է ազատվեն:
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• Համաձայն 34 հատվածի, Փրկիչն ինչի՞ց նշեց, որ մարդիկ պետք է
ազատվեն:

Նշեք, որ հունական բայը, որ թարգմանվել է որպես գործել 34 հատվածում
ավելի շատ մեղքի մեջ մնալու գաղափար է պարունակում, քան
ապաշխարելու:

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 34-ից:
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրեք
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք մեղք ենք գործում և չենք
ապաշխարում, ապա մենք դառնում ենք մեղքի ծառաները:)

• Ի՞նչ է նշանակում լինել «մեղքի ծառաներ»: (Կարող եք նշել, որ «ծառա»
թարգմանված բառը կարող է նաև մեկնաբանվել որպես «ստրուկ»):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին պատկերացնել նրանց բացահայտած
երկու սկզբունքների կապը գրատախտակին գծեք հետևյալ
գծապատկերը:

• Ինչո՞ւ որոշ մարդիկ այսօր կարող են շփոթել այս ճշմարտությունները,
հավատալով, որ Փրկչին հետևելը ստրկության է մեզ տանում, իսկ
մեղք գործելը՝ ազատության:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ հայտնաբերված
այդ երկու սկզբունքները, հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնի
հետևյալ խոսքը.

«[Սատանայի] գայթակղություններին տեղի տալը հանգեցնում է
ընտրությունների ավելի ու ավելի նեղ հնարավորությունների, մինչև որ
դրանցից ոչ մեկը չի մնում, և կախվածությունների, որոնք մեզ անզոր են
դարձնում դիմադրելու հանդեպ: …

… Աշխարհը նայում է բաներին Կորիհորի լինզաների միջով՝ «ճորտություն»
համարելով Աստծո օրենքներին և արարողություններին հնազանդվելը

(Ալմա 30.24, 27): …

… Արդյոք որևէ մեկը կասկածո՞ւմ է, որ ամբողջ լույսն ու ճշմարտությունն ունենալու
արդյունքում, Աստված ունի լիակատար ազատությունը՝ լինելու և գործելու:
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Նմանապես, ավետարանի վարդապետության և սկզբունքների մեր հասկացողության աճի
հետ ընդլայնվում է մեր ազատ կամքը: Նախ, մենք ավելի շատ ընտրություններ ունենք և
կարող ենք նվաճել ու ստանալ ավելի մեծ օրհնություններ, քանի որ ավելի շատ օրենքների
կարող ենք հնազանդվել: … Երկրորդ, ընդլայնված հասկացողությամբ մենք կարող ենք
ավելի խելամիտ ընտրություններ անել, քանի որ մենք հստակ տեսնում ենք ոչ միայն
այլընտրանքները, այլ նաև իրենց հնարավոր հետևանքները» (“Moral Agency,” Ensign, June
2009, 49, 50–51):

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգին
ուսումնասիրել հանձնարարված բաժինը՝ Երիտասարդներին զորացնելու
համար (գրքույկ, 2011): Խնդրեք ուսանողներին գծել այս աղյուսակը սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության իրենց օրագրերում կամ
դասարանային տետրերում (դուք կարող եք գծել այն գրատախտակին):
Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգին միասին կարդալ իրենց
հանձնարարված բաժինը՝ Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկից և
լրացնել աղյուսակը:

Երիտասարդներին

զորացնելու համար,
գրքույկում քննարկվող
չափանիշը.

Ինչպե՞ս կարող է
ազատություն բերել
այս չափանիշի
համաձայն ապրելը:

Ինչպե՞ս կարող է
ստրկություն բերել
թերանալը՝ ապրել ըստ
այս չափանիշի:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո, հրավիրեք զույգերին
փոխվել զուգընկերներով մյուս զույգերի հետ և ուսուցանել, թե ինչ են
սովորել չափանիշի մասին: Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո,
հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց
սովորածով:

• Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկում խոստացված
ազատություններից որո՞նք եք դուք անձամբ ունեցել:

Խնդրեք ուսանողներին գրի առնել մի կոնկրետ եղանակ, թե ինչպես
իրենք կձգտեն ազատ լինել ապրելով Փրկչի խոսքին համաձայն:

Հովհաննես 8.37–59
Հիսուսը վկայում է Իր աստվածայնության մասին

Ուսանողներին հրավիրեք հակիրճ պատասխանել հետևյալ հարցին․

• Ո՞ւմ եք ճանաչում, ով շատ նման է իր հորը:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 8.37–40, 44–45 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել,
տեսնելով, թե հրեա առաջնորդներն, ովքեր դեմ էին Տիրոջը, ինչքան էին
տարբերվում Հին Կտակարանի մարգարե Աբրահամից, ում նրանք
համարում էին իրենց հայրը:
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• Համաձայն 39 հատվածի, Տերն ի՞նչ ասաց, որ նրանք պետք է անեն,
լինելով Աբրահամի զավակները:

• Համաձայն 40 հատվածի, ի՞նչ էին նրանք ձգտում անել, որ Աբրահամը
երբեք չէր անի:

• Ըստ 44-45 հատվածների, ի՞նչ ասաց Հիսուսը՝ թե ո՞վ է նրանց հայրը:
(Դևը): Ինչպե՞ս էին նրանք հետևում դևին:

Ամփոփեք Հովհաննես 8.46–50 հատվածները, բացատրելով, որ Փրկիչն
ուսուցանել է, որ նրանք, ովքեր Աստծուց են, ընդունում են Նրա խոսքը:
Հրեա առաջնորդները փորձում էին վիրավորել Հիսուսին, անվանելով
Նրան սամարացի (քանի որ սամարացիները արհամարհված էին
հրեաների կողմից) և պնդելով, թե նա իր մեջ դև ունի:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8.51–53
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
հրեա առաջնորդներն ինչ հարց տվեցին Հիսուսին:

• Ի՞նչ հարց տվեցին նրանք Հիսուսին: (Կարող եք հրավիրել
ուսանողներին նշել 53 հատվածի «Մի՞թե դու ավելի մեծ ես քան մեր
հայր Աբրահամը» հարցը։)

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8.56–58
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
ինչպես պատասխանեց Հիսուսը հրեաների հարցին:

• Ինչպիսի՞ն էր Հիսուսի պատասխանը «Մի՞թե դու ավելի մեծ ես քան
մեր հայր Աբրահամը» հարցին: (Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին, որ նշեն 58 հատվածի «Աբրահամի լինելուց առաջ եմ
ես» արտահայտությունը։)

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 8.58,
ծանոթագրություն բ, փնտրելով «ես եմ» եզրի նշանակությունը: Ապա
տվեք հետևյալ հարցերը.

• Ի՞նչ է նշանակում «ես եմ» եզրը: (Եզրը բացահայտում է Եհովային,
Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստծուն: Կարող եք նաև բացատրել,
որ Յոթանասնիցը (Septuagint) Հին Կտակարանի հունարեն
թարգմանությունն է: Կարող եք հրավիրել ուսանողներին գրել իրենց
սուրբ գրություններում հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը
Եհովան է, Հին Կտակարանի Աստվածը։)

• 58 հատվածից սովորածի հիման վրա ասեք, թե ի՞նչ պատասխանեց
Հիսուսն այն հարցին, թե արդյո՞ք Նա մեծ է Աբրահամից:
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Ցուցադրեք մի քանի նկարներ
Gospel Art Book ([2009]; տես նաև
LDS.org կայքը) որոնք պատկերում
են Հին Կտակարանում գրված
հրաշքները (ինչպես օրինակ, Երեք
տղամարդ բոցավառ հնոցում,
համ. 25; կամ Դանիելը առյուծների
գուբի մեջ, համ. 26):

• Եթե դուք լինեիք կանգնած
Հիսուսի առաջ և լսեիք, թե
ինչպես է Նա հայտարարում, որ
եղել է մեկը, ով գործել է Հին
Կտակարանում արձանագրված
հրաշքները, ինչպես
կարձագանքեիք Նրան:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք
բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
8.59 հատվածը: Խնդրեք
դասարանի անդամներին հետևել,
տեսնելով, թե ինչպես
արձագանքեցին հրեա
առաջնորդները Հիսուսի այն
հայտարարությանը, որ Ինքն էր
Եհովան: Հանձնարարեք
ուսանողներին պատմել, թե
ինչ գտան:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր
մեզ համար իմանալ, որ Հիսուս
Քրիստոսն է Եհովան՝ Հին Կտակարանի Աստվածը:

Կարող եք հրավիրել մի քանի ուսանողի դասարանի հետ կիսվել իրենց
վկայություններով Հիսուս Քրիստոսի մասին: Կարող եք եզրափակել
կիսվելով նաև ձեր վկայությամբ:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների վերանայում

Հարցեր և ստուգարքներ. Ուսանողներին հնարավորություն տվեք
ստուգելու, թե ինչպես են նրանք հիշում սերտման սուրբ գրությունների
հատվածները: Հուշումները կարող են ներառել գլխավոր բառեր կամ
սուրբ գրությունների հղումներ, հատվածներից մեջբերումներ կամ
հնարավոր դեպքեր, որոնք ներկայացնում են հատվածներում
ուսուցանված ճշմարտությունները: Հարցերը և ստուգարքները կարող են
տրվել բանավոր, գրատախտակին կամ թղթի վրա: Հարցերին
պատասխանելուց կամ ստուգարքին մասնակցելուց հետո զույգեր
կազմեք, որոնք բաղկացած են բարձր միավորներ վաստակած
ուսանողներից և ավելի ցածր միավորներ ունեցողներից: Բարձր
միավորներ վաստակած ուսանողը կարող է ուսուցչի դեր կատարել, որ
օգնի ավելի ցածր միավորներ ունեցող ուսանողին սովորել և
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առաջադիմել: (Այդ ընթացքում, ուշադիր եղեք, որպեսզի ցածր
միավորներով ուսանողներն իրենց վատ չզգան։)
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ԴԱՍ 69

Հովհաննես 9
Նախաբան
Հիսուսը բժշկեց մի մարդու, ով կույր էր ծնվել:
Փարիսեցիները հարցաքննեցին այս մարդուն և դուրս
հանեցին ժողովարանից, քանի որ նա հրաժարվեց
մեղադրել Հիսուսին՝ որ շաբաթ օրն էր բժշկել: Փրկիչը

գտավ այդ մարդուն և նա երկրպագեց Հիսուսին՝ որպես
Աստծո Որդու:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 9․1-7
Հիսուսը բժշկեց մի մարդու, ով ի ծնե կույր էր
Դասարան բերեք նորությունների բաժնից մի հոդված՝ ձախորդության
հանդիպած մի մարդու մասին: Հակիրճ պատմեք հոդվածի նյութը
ուսանողներին կամ գրեք դրա վերնագիրը գրատախտակին:

• Ուրիշ ի՞նչ օրինակներ եք տեսել մարդկանց, ովքեր ձախորդության
մեջ են:

Նշեք, որ որոշ մարդիկ մտածում են, թե ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ
ձախորդությունն այդպես կտրուկ ազդեցություն ունենա իրենց կյանքում:

Խնդրեք ուսանողներին Հովհաննես 9.1–5 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրեն մի ճշմարտություն, որը կօգնի մեզ ավելի լավ
հասկանալ, թե ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ ձախորդությունը ազդի
մեր կյանքի վրա:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 9․1-2
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, փնտրելով, թե ինչ
ձախորդության էր հանդիպել մի մարդ: Խնդրեք ուսանողներին` կիսվել
իրենց գտած նյութով:

• Ըստ 2-րդ հատվածի՝ ի՞նչ հարցրեցին աշակերտներն այս մարդու
ձախորդության պատճառի մասին:

Բացատրեք, որ Փրկչի օրոք շատ մարդիկ հավատում էին, ինչպես և մեր
օրերի որոշ մարդիկ, որ մարդկանց հետ պատահող ձախորդությունները
մեղքի հետևանք են, որ կատարել են իրենք կամ իրենց ծնողները:
(Կարող եք նաև նշել, որ աշակերտների հարցը ենթադրում է
նախամահկանացու գոյության իրողությունը։)

• Ի՞նչ եք կարծում, ճի՞շտ է այս համոզմունքը: Ինչո՞ւ այո, կամ ինչո՞ւ ոչ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 9․3-5
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան, փնտրելով
Փրկչի ուսուցումը այդ մարդու կուրության մասին:

• Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է նշանակում՝ «Աստուծոյ գործերը յայտնի լինին
դորանում»: (հատված 3):
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• Այս հատվածներում Փրկչի ուսմունքներից ի՞նչ ճշմարտություն մենք
կարող ենք սովորել մեր ձախորդությունների մասին: (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր խոսքեր, սակայն պետք է հասկանան
հետևյալ ճշմարտությունը. Աստված կարող է օգտագործել մեր
ձախորդությունները, Իր գործերն ու զորությունը հայտնի դարձնելու
համար:)

Բացատրեք, որ մինչդեռ մեր կյանքում ձախորդությունները տարբեր
պատճառներով կարող են լինել, Աստված կարող է օգտագործել մեր
մարտահրավերները, որպեսզի իրականացնի Իր արդար նպատակները:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել որևէ ձախորդության մասին, որն իրենք
ունեցել են, կամ ներկա պահին ունեն: Երբ ուսանողները կշարունակեն
ուսումնասիրել Հովհաննես 9 գլուխը, խնդրեք նրանց մտածել, թե
Աստված ինչպես կարող է հայտնի դարձնել Իր գործերն ու զորությունը
նրանց միջոցով, այդ ձախորդությունների պատճառով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 9․6-7
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ինչպես
Աստված հայտնի դարձրեց Իր գործերն ու զորությունը կույր մարդու
դեպքում:

Դուք կարող եք նաև ցուցադրել մի մաս Life of Jesus Christ Bible Videos
տեսանյութից “Jesus Heals a Man Born Blind” [time code 0:00–3:37]: Այս

տեսանյութը առկա է LDS.org-ում:

• Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ զգաց այդ մարդը, երբ առաջին անգամ տեսավ:

• Այդ մարդու ձախորդությունն ինչպե՞ս նպաստեց, որ մյուսներն
ականատես լինեն Աստծո զորությանը:

• Այս պատմությունում այդ մարդը պետք է լվացվեր Սիլովամի
ավազանում, որպեսզի նրա տեսողությունը վերականգնվեր: Ի՞նչ
կարող է հարկավոր լինի, որ դուք անեք, որպեսզի Աստված
կարողանա ցույց տալ Իր գործերն ու զորությունը ձեր կյանքում:

Հովհաննես 9․8-41
Փրկիչը փնտրում է այն մարդուն, ում Ինքը բժշկել է, նրանից հետո, երբ
փարիսեցիները վտարում են նրան:
Ամփոփեք Հովհաննես 9.8–15 հատվածները, բացատրելով, որ երբ կույրը
բժշկվեց, որոշ մարդիկ վիճաբանեցին, թե արդյոք նա այն մարդն էր, ով
կույր էր ծնվել: Մյուսներին հետաքրքիր էր, թե ինչպես նա բուժվեց և
բերեցին նրան փարիսեցիների մոտ, որոնք սկսեցին հարցաքննել նրան:

Հրավիրեք ուսանողներին ուսումնասիրել Հովհաննես 9.14 հատվածը,
տեսնելով, թե որ օրը Փրկիչը բժշկեց կույր մարդուն: Խնդրեք մի
ուսանողի կիսվել իր գտածով:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ արձագանք ունեցան փարիսեցիները Հիսուսի
նկատմամբ, որ բուժեց այդ մարդուն շաբաթ օրը:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 9.16–38 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
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հետևել, փնտրելով մեկ այլ ձախորդություն, որն ունեցավ այդ
կույր մարդը:

Ուսանողներին կարդալ տալու փոխարեն կարող եք ցուցադրել
տեսանյութի մնացած մասը՝ “Jesus Heals a Man Born Blind” [time code

3:37-7:47]: Հանձնարարեք ուսանողներին փնտրել մեկ այլ ձախորդություն,
որ ունեցավ բժշկված մարդը:

Օգնեք ուսանողներին բացահայտել մի սկզբունք այս պատմության մեջ,
հիշեցնելով նրանց, որ կույր մարդու ծնողները բերվել էին
փարիսեցիների մոտ, որպեսզի հարցաքննվեին:

• Համաձայն 22 հատվածի՝ ինչո՞ւ կույր մարդու ծնողներն ասացին, որ
որդուն հարցնեն, թե ինչպես է կարողացել տեսնել:

Բացատրեք, որ ժողովարանները ծառայում էին որպես կրոնական և
հասարակական կենտրոններ հրեական շատ համայնքների համար:
Ժողովարաններն առաջարկում էին հոգևոր հրահանգների և
երկրպագության հասանելիություն, ինչպես նաև կրթական և
սոցիալական հնարավորություններ: Քանի որ ժողովարանը հրեական
հասարակության անբաժանելի մասն էր, ապա ժողովարանից դուրս
վռնդված լինելը… ավելի ծանր էր, քան հեռացված լինել կամ կրոնական
համայնքի անդամակցությունից զրկվել: Դա նշանակում էր նաև
արտաքսում մշակութային և սոցիալական հարցերից: Այս սպառնալիքն,
ամենայն հավանականությամբ, բավական սաստիկ էր, ինչը հետ պահեց
կույր ծնված տղամարդու ծնողներին չափից ավել ներգրավված լինելուց
[իրենց որդու բժշկման] հետազոտությունից» (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 230):

• Ըստ 24-րդ հատվածի, ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ ճնշվածություն էր
զգում բժշկված մարդը։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ 30–33 հատվածները, ներառյալ
հատված Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից, Հովհաննես 9.32, որը գրված է
հատված 32, ծանոթագրություն ա, փնտրելով փարիսեցիներին տված այդ
մարդու պատասխանը:

• Ի՞նչ պատճառաբանեց այդ մարդը Հիսուսին պաշտպանելու համար:
(Կարող եք առաջարկել ուսանողներին, որ նշեն այդ խոսքերը 33
հատվածում։)

• Ի՞նչ գիտեր այդ մարդը Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Նշեք, որ այդ մարդը հեռացվել էր ժողովարանից՝ իրեն բժշկած
անձնավորությանն անվախ կերպով պաշտպանելու համար (տես
հատված 34):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր այդ մարդը կամենում հավատարիմ մնալ այն
բանին, ինչ նա գիտեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, նույնիսկ եթե դա
նշանակում էր հեռացված լինել ժողովարանից:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ նրանից հետո, երբ այդ մարդուն
հեռացրեցին ժողովարանից, Փրկիչը գտավ նրան և հարցրեց, թե արդյոք
նա «հավատո՞ւմ [է] Աստուծոյ Որդուն» (հատված 35): Ուսանողներից
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մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 9.36–38 հատվածները, և
դասարանին խնդրեք գտնել այդ մարդու պատասխանը:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի մասին այդ մարդու վկայության
հետ: (Նա իմացավ, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո Որդին է։)

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել այս մարդուց՝ մեր իմացածին
հավատարիմ մնալու մասին: (Ուսանողները կարող են զանազան
սկզբունքներ նշել, բայց հավաստիացեք, որ նրանք հասկանում են
հետևյալը. Եթե հավատարիմ մնանք մեր իմացածին, չնայած
ընդդիմությանը, մեր վկայությունները կամրապնդվեն: Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այս սկզբունքը,
հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ եթեր 12.6 հատվածը:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ է տեղի ունենում
նրանից հետո, երբ հավատարիմ ենք մնում Տիրոջը մեր հավատքի
հանդեպ ընդդիմության առկայության պարագայում:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են մեր վկայությունները ամրանում նրանից
հետո, երբ դիմակայում ենք հավատքի փորձությունների
ընդդիմությանը:

• Ինչպե՞ս է ամրապնդվել ձեր վկայությունը ընդդիմության պատճառով:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին բացահայտել մեկ այլ սկզբունք այս
պատմությունում, հարցրեք, թե ուսանողներից քանի՞սն են օգտագործում
ուղղիչ լինզաներ (ակնոցներ, կամ կոնտակտային լինզաներ):

• Ի՞նչ են անում այդ լինզաները ձեր տեսողության հետ:

• Ինչպիսի՞ն դարձավ այդ մարդու ֆիզիկական տեսողությունը Հիսուսի
բժշկելուց հետո:

• Հիսուսի վերաբերյալ այդ մարդու հոգևոր տեսողությունը կամ
հասկացողությունը ինչպե՞ս լավացավ կամ ուղղվեց:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 9.11, 17, 33
հատվածները, փնտրելով արտահայտություններ, որոնք նկարագրում են,
թե ինչպիսին էր Հիսուսի մասին այդ մարդու տեսակետը կամ
հասկացողությունը: Խնդրեք նրանց` կիսվել իրենց գտած նյութով: (Նրանց
պատասխանները պետք է ներառեն «Մի մարդ՝ անունը Հիսուս»,
«մարգարե» և մի մարդ «Աստվածանից»: Գրեք այս
արտահայտությունները գրատախտակին և հրավիրեք ուսանողներին
նշել դրանք իրենց սուրբ գրություններում):

• Համաձայն այս արտահայտությունների՝ ի՞նչ տեղի ունեցավ այս
մարդու հոգևոր տեսողության հետ: (Այն ուղղվեց կամ բարելավվեց:
Այս արտահայտություններն արտացոլում են այս մարդու հոգևոր
հասունության աճը և Հիսուսի ճշմարիտ ինքնության ըմբռնումը):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ ավելի պարզվեց Փրկչի հանդեպ նրա
տեսողությունը կամ հասկացողությունը: (Նա հավատք գործադրեց,
հավատարիմ մնալով նրան, ինչ նա գիտեր:)
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Հրավիրեք ուսանողներին արքի անցկացնել Հովհաննես 9.36–38
հատվածները, տեսնելով, թե ի՞նչ եզրակացության եկավ այդ մարդը
Փրկչի տեսնելուց:

• Ի՞նչ եզրակացության եկավ այդ մարդը Փրկչի վերաբերյալ: (Նա
իմացավ, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո Որդին է):

• Որքա՞ն ճիշտ դարձավ այդ մարդու տեսողությունը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ Վ.
Հանթերի հետևյալ խոսքը. Դասարանին խնդրեք լսել, թե ըստ Նախագահ
Հանթերի ինչ պատահեց այս մարդուն:

«Տեսողությունը կրկնակի տրվեց՝ սկզբուն շտկելու բնածին արատը

[ֆիզիկական արատն ի ծնե] և մյուս անգամ՝ տեսնելու Թագավորների
Թագավորին, մինչև Նա կբարձրանար Իր հավերժական գահին: Հիսուսը
կենդանացրեց և աշխարհիկ, և հոգևոր տեսողությունը» (“The God That Doest
Wonders,” Ensign, May 1989, 16–17):

• Ինչպե՞ս կարող է այդ մարդու ֆիզիկական կուրության բուժումը
ներկայացնել բուժում հոգևոր կուրությունից:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք մենք սովորել այս պատմությունից, թե ինչ
կարող է պատահել մեզ, եթե հավատք գործադրենք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ: (Չնայած ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Երբ
հավատք ենք գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մեր հոգևոր
տեսողությունը կամ հասկացողությունն ավելի պարզ է դառնում:
Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին:)

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ հավատք գործադրելն անհրաժեշտ է, որպեսզի
հոգևոր ճշմարտությունն ավելի պարզ հասկանանք և տեսնենք:

Բացատրեք, որ փարիսեցիներից ոմանք այդտեղ էին, երբ այդ մարդը
տեսավ և երկրպագեց Հիսուսին՝ որպես Աստծո Որդու: Հանձնարարեք մի
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 9.39–41 հատվածները:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե ինչ է Փրկիչն
ուսուցանում կուրության մասին:

• Ինչպե՞ս կամփոփեք Փրկչի ուսուցանածը փարիսեցիներին:

Բացատրեք, որ պատասխանելով փարիսեցիների այն հարցին, թե՝
«Մի՞թե մենք էլ կույր ենք» (հատված 40), Փրկիչը փոխաբերություն է
օգտագործում, ուսուցանելով, որ այն անձինք, ովքեր «կույր» էին՝
չգիտեին, թե Ինքը ով է, «մեղք չէի[ն] ունենա» (Հովհաննես 9.41): Մյուս
կողմից, այն անձիք, ովքեր կարող էին «տեսնել»՝ նրանք էին, ովքեր
ստացել էին բավարար վկայություններ Փրկչի և Նրա աստվածային
առաքելության վերաբերյալ, այնպես, որ նրանք պետք է իմանային, թե ով
էր Նա, հաշվետու լինեին իրենց գործողությունների համար:
Փարիսեցիները նրանց շարքում էին, ովքեր կարող էին «տեսնել», և
այդպիսով, նրանց «մեղքերը մնում են»: Հոգևոր առումով ասած, նրանք
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ընտրել էին կույր լինել, քանի որ նրանք հրաժարվել էին ճանաչել
Հիսուսին որպես Աստծո Որդի, չնայած բազմաթիվ վկայություններին, որ
իրենք ստացել էին» (New Testament Student Manual, 231):

Եզրափակելով, հրավիրեք ուսանողներին նայել գրատախտակին գրված
երկու սկզբունքներին և խորհել, թե դրանցից որ մեկը, ըստ իրենց, պետք
է կիրառեն իրենց կյանքում (նրանք կարող են զգալ, որ երկու
սկզբունքներն էլ կարիք ունեն կիրառելու): Ուսանողներին ժամանակ
տվեք իրենց սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ
դասարանային տետրերում գրի առնեն, թե ինչպես նրանք կկիրառեն այս
սկզբունքը: Խրախուսեք նրանց աղոթել առաջնորդության համար, թե
ինչպես անել դա:

Օգնեք ուսանողներին կիրառել վարդապետություններն ու
սկզբունքները

Երբ ուսանողները կիրառեն ավետարանի սկզբունքներն իրենց կյանքում, նրանք կստանան
խոստացված օրհնությունները: Դասի ընթացքում ուսանողներին ժամանակ տվեք խորհելու
կամ գրելու այն, ինչ նրանք հասկացել և զգացել են և մտածելու, թե ինչ կոնկրետ
գործողություններ նրանք կարող են ձեռնարկել սկզբունքը կիրառելու համար: Այդպիսի
ժամանակներում քաջալերեք ուսանողներին առաջնորդություն խնդրել Տիրոջից:
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ԴԱՍ 70

Հովհաննես 10
Նախաբան
Հիսուսն ուսուցանեց, որ Նա է Բարի Հովիվը, և որ Նա վար
կդնի Իր կյանքը Իր ոչխարների համար: Նա նաև վկայեց,
որ Երկնային Հայրը Նրան իշխանություն էր տվել մահվան

վրա: Որոշ մարդիկ մեղադրեցին Հիսուսին
աստվածանարգության մեջ, երբ Նա հայտարարեց, որ
Աստծո Որդին է:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 10․1-24
Հիսուսն ուսուցանեց, որ Ինքն է Բարի Հովիվը, և որ Նա վար կդնի Իր կյանքը Իր
ոչխարների համար:
Մի ուսանողի խնդրեք կանգնել դասարանի առջև: Կապեք ուսանողի
աչքերը, իսկ հետո հավաքեք սուրբ գրությունների մի քանի
հավաքածուներ, ներառյալ աչքերը կապած ուսանողի հավաքածուն:
Խնդրեք աչքերը կապած ուսանողին շոշափել սուրբ գրությունների
յուրաքանչյուր հավաքածուն և փորձել որոշել, թե որն է պատկանում
իրեն: Ուսանողի փորձելուց հետո հարցրեք.

• Ինչո՞ւ կարողացաք կամ (չկարողացաք) որոշել, որն է ձեր սուրբ
գրությունների հավաքածուն:

• Եթե ես խնդրեի ձեզ շոշափել ձեր դասընկերներից յուրաքանչյուրի
դեմքը, ձեզանից քանի՞սը, ձեր կարծիքով, կկարողանային ճշտորեն
որոշել: (Մի խնդրեք ուսանողին իրականում դա անել:)

Հանձնարարեք ուսանողին հանել աչքերի կապը և վերադառնալ իր տեղը:
Բացատրեք, որ մի անգամ Միջին Արևելքում մի հովվի հարցրեցին, թե
որքան լավ գիտեր նա իր ոչխարներին: Նա պատասխանեց.«Եթե դուք
կապեք իմ աչքերը և բերեք որևէ ոչխար և միայն թույլ տաք դնել ձեռքերս
նրա երեսին, ես կարող եմ ասել մի րոպեում` դա իմն է, թե ոչ» (G. M.
Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 35):

• Եթե դուք հովիվ լինեիք, ինչ եք կարծում, ի՞նչ կպահանջվեր հոտի
միջից ոչխարին այնպես լավ ճանաչելու համար, ինչպես այդ հովիվն
արեց:

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Հովհաննես 10.14
հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսն ինչպես անվանեց Ինքն
Իրեն: Խնդրեք նրանց հաղորդել իրենց գտածի մասին: Գրատախտակին
գրեք հետևյալ նախադասությունը. Հիսուս Քրիստոսը Բարի Հովիվն է:

• Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ է «բարի հովիվը» պատշաճ տիտղոս
Փրկիչի համար:

Քաջալերեք ուսանողներին որոնել ճշմարտությունները, երբ նրանք
ուսումնասիրեն Հովհաննես 10-րդ գլուխը, որն ուսուցանում է մեզ, թե
ինչպես է Փրկիչը մեր Բարի Հովիվը:
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Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ մշակութային միջավայրը
Հովհաննես 10.1–5-ում, բացատրեք, որ Փրկիչի օրերում հովիվներն օրվա
ընթացքում տանում էին իրենց հոտերը արածեցնելու, ջրելու և
ապաստանավայր : Գիշերը մի քանի հովիվներ հավաքում էին իրենց
անձնական հոտերը մի ընդհանուր փարախում: Փարախը մի քարայր է
կամ ցանկապատված տեղ, որը շրջապատված է քարե պատերով, որոնք
սուր փշեր ունեն` դրված դրանց գագաթներին՝ խոչընդոտելու վայրի
կենդանիներին մտնել այնտեղ:

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ մշակութային միջավայրը

Սուրբ գրությունների գրողները գրել են, ինչպես առաջնորդվել են Սուրբ Հոգու կողմից,
սակայն բառերը և պատկերացումները, որոնք նրանցից յուրաքանչյուրն օգտագործել է,
նրանց մշակույթի ազդեցությունն է կրել: Եթե օգնենք ուսանողներին հասկանալ այդ
մշակույթը, այն կարող է հստակեցնել և խորացնել սուրբ գրություններում պատկերների,
պատմվածքների, ուսմունքների, վարդապետությունների և սկզբունքների նրանց
ըմբռնումը:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգին
միասին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 10.1-5 հատվածները,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է անում բարի հովիվը: Բավարար
ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողի կիսվել իրենց գտածով:
Գրեք նրանց պատասխանները գրատախատակին Հիսուս Քրիստոսը Բարի
Հովիվ է վերնագրի ներքո: (Պատասխանները կարող են ընդգրկել
հետևյալը. Նա մտնում է դռնով, Նա կանչում է Իր ոչխարներին անունով,
Նա գնում է իր ոչխարների առջևից:)

• Ըստ 3-րդ հատվածի, ինչպե՞ս է հովիվը փարախից դուրս
առաջնորդում իր ոչխարներին:

• Համաձայն հատվածներ 4-5-ի, ինչո՞ւ են ոչխարները հետևում միայն
իրենց հովվին:

• Ինչպե՞ս կոչեց Փրկիչը նրանց, ովքեր փորձում էին մտնել փարախը ոչ
թե դռնով, այլ ուրիշ ուղիներով:

Բացատրեք, որ փարիսեցիները այն խմբի մարդկանց մեջ էին, որոնց
մասին խոսում էր Հիսուսը (տես Հովհաննես 9.41):

• Ինչո՞վ էին փարիսեցիները նման փարախի գողերին, ավազակներին և
օտարականներին:

Ուսանողներին խնդրեք մտքում կարդալ Հովհաննես 10.6-ը`գտնելով
փարիսեցիների պատասխանը Փրկիչի ուսմունքներին: Խնդրեք նրանց
հաղորդել իրենց գտածի մասին:

Բացատրեք, որ ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 10.7–16-ում, Փրկիչը
շարունակեց ուսուցանել Իր և փարիսեցիների միջև տարբերությունների
մասին: Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հատվածներ
7-10-ը` ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն հատված 8,
ծանոթություն ա-ն: Խնդրեք ուսանողներինհետևել`այդ հատվածներում
փնտրելով Հիսուսի ուսմունքները:
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• Ի՞նչ լրացուցիչ գաղափարներ է տալիս գողերի մասին հատված 8-ի
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Փրկիչը, երբ ասաց. «Ես եմ դուռը»
(հատվածներ 7, 9):

Բացատրեք, որ «հովիվները» Իսրայելում կանգնում էին փարախի մուտքի
մոտ և զննում էին յուրաքանչյուր ոչխարին, երբ այն մտնում էր` կարիքի
դեպքում բժշկելով վնասվածքները: Երբ ոչխարները գիշերը հավաքվում
էին փարախում, հովիվը պառկում էր քնելու մուտքի մոտ, փակելով
ճանապարհը, որպեսզի գիշատիչները կամ գողերը չկարողանային
վնասել ոչխարներին» (Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու
կրթական համակարգի ձեռնարկ, 2014], 231–32):

• Ինչո՞վ է այս հովիվների գործողությունները նման նրան, ինչ Փրկիչն է
անում մեզ համար:

• Ի՞նչ եք կարծում, ինչպես է Փրկիչը, «էլ ավելի» կյանք տալիս
(Հովհաննես10.10) նրանց, ովքեր հետևում են Իրեն:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 10.11–15
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` ընթացքում, փնտրելով, թե
Փրկիչն ուրիշ ի՞նչ էր ասում, որ բարի հովիվներն անեն: Նշեք, որ
վարձկանը մի մարդ է, որի աշխատելու հիմնական պատճառը
պարզապես վարձատրվելն է:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների մոտենալ գրատախտակին և Հիսուս
Քրիստոսը բարի հովիվն է վերնագրի տակ գրել որևէ այլ բան, որ նրանք
գտել են բարի հովվի վերաբերյալ: (Պատասխանները կարող են ընդգրկել
հետևյալը. Նա տալիս է Իր կյանքը Իր ոչխարների համար, Նա գիտի Իր
ոչխարներին և Նա ճանաչվում է Իր ոչխարների կողմից:)

• Ի՞նչ է հովիվը պատրաստ անել, որը վարձկանը չի անում:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել այս հատվածներից
Փրկիչի մասին: (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով
բացատրել, սակայն հավաստիացեք, որ նրանք ճանաչեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Որպես Բարի Հովիվ Հիսուս Քրիստոսը գիտի
մեզանից յուրաքանչյուրին և Նա վար դրեց Իր կյանքը մեզ համար:
Գրեք այս ճշմարտությունը գրատախտակին Հիսուս Քրիստոսը բարի
հովիվն է:)

Հիշեցրեք ուսանողներին Միջին Արևելքի հովվի մասին, ով այնքան լավ
գիտեր իր ոչխարներին:

• Ձեր կարծիքով, որքա՞ն լավ գիտի Փրկիչը ձեզ:

• Ինչպե՞ս կարող է ձեր յուրաքանչյուր օրվա ապրելակերպը
ազդեցություն կրել այն հասկացողությունից, որ Փրկիչը գիտի ձեզ և
հոժարակամ էր վար դնել Իր կյանքը ձեզ համար:

Բացատրեք, որ հետո, երբ Նա ուսուցանեց, որ կկամենար վար դնել Իր
կյանքը մեզ համար, Փրկիչն արտահայտեց մեկ ուրիշ բան , որ Ինքը
կկամենար անել: Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 10.16 հատվածը: Խնդրեք դասարանին փնտրել, թե Փրկիչն էլ
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ինչ ասաց, որ Նա անելու էր Իր ոչխարների (նշանակում է Իր ժողովրդի)
համար:

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը, որ Նա կանի Իր ոչխարների համար:

• Ի՞նչ է արտահայտում այս հատվածը Նրա ոչխարների տեղակայման
մասին:

Բացատրեք, որ Փրկիչը Երուսաղեմում ուսուցանում էր հրեաներին , որ
Նա այցելելու էր Աստծո զավակներին ուրիշ երկրներում, ուսուցանելու
նրանց Իր ավետարանը և բերելու նրանց Իր հոտը (Իր Եկեղեցին):
Բացատրեք, որ Մորմոնի Գիրքը լույս է սփռում այս հատվածի վրա:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ 3 Նեփի
15.15–17, 21, 16.1–3 հատվածները: Դուք կարող եք խորհուրդ տալ, որ
ուսանողները գրեն այս հղումը իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքում
Հովհաննես 10.16-ի կողքին կամ որ նրանք նշեն հատված 16-ը,
ծանոթություն ա-ն:

• Այս պատասխանն ինչպե՞ս է օգնում մեզ ավելի լավ հասկանալ
Հովհաննես 10.16 հատվածը: («Մյուս ոչխարները» վերաբերում է
Նեփիացիներին և կորած ցեղերին, ոչ թե հեթանոսներին:)

Խնդրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 10.17–18-ը`
փնտրելով որևէ վարդապետություն Փրկիչի մասին: Խնդրեք նրանց ասել,
թե ինչ գտան: (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել,
սակայն նրանք պետք է նշեն հետևյալ վարդապետությունը. Որպես
Աստծո բառացի Որդի, Հիսուս Քրիստոսն ուներ զորություն վար դնելու
Իր կյանքը և կրկին այն վերցնելու: Քաջալերեք ուսանողներին նշել այն
բառերը, որոնք ուսուցանում են այս վարդապետությունը այս
հատվածներում։)

• Ինչո՞ւ Փրկիչն ուներ ինչպես մահանալու, այնպես էլ մահանալուց
հետո կրկին բարձրանալու կարողությունը: Իր մորից՝ Մարիամից,
մահկանացու մի կնոջից, Քրիստոսը ժառանգել էր մահկանացու
էություն կամ մահանալու կարողություն: Էլոհիմից՝ Իր Հորից, Նա
ժառանգել էր անմահություն՝ հավերժ ապրելու զորությունը: Այսպիսով
Նա ժառանգել էր մահանալու և կրկին բարձրանալու կարողությունը,
որոնք անհրաժեշտ էին Հիսուսի համար, որ կարողանար կատարել
Քավությունը: [Տես դասը Մատթեոս 1-2-ի վերաբերյալ։])

Ամփոփեք Հովհաննես 10.19–24-ը` բացատրելով, որ երբ Փրկիչը այս
բաները բացատրեց, մարդիկ բաժանվեցին իրենց կարծիքներով այն
բանի վերաբերյալ, թե ով էր Հիսուսը: Նրանք մոտեցան Հիսուսին
տաճարում և ճնշում գործադրեցին Նրա վրա, որ հայտարարի Իր
իսկական ինքնությունը որպես Քրիստոս:

Հովհաննես 10.25-42
Հիսուսը հայտարարում է, որ Ինքն Աստծո Որդին է
Մի ուսանողի խնդրեք կանգնել դասարանի առջև: Այդ ուսանողի աչքերը
կապեք, իսկ հետո հրահանգեք մի քանի այլ ուսանողների հերթով ասել
մի որոշակի բառ (օրինակ՝ «հովիվ»): Խնդրեք աչքերը կապած ուսանողին
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լսել յուրաքանչյուր անձնավորության, որ կասի այդ բառը և որոշել, թե
արդյոք կարող է ճանաչել, թե ով է խոսում այդ անձնավորության ձայնով:

• Ինչո՞ւ է որոշ ձայներ ավելի հեշտ տարբերել, քան մյուսները:

Հանձնարարեք ուսանողին հանել աչքերի կապը և վերադառնալ իր տեղը:
Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
10.25–30-ը: Դասարանին հանձնարարեք ընթացքում հետևել, փնտրելով
մարդկանց կողմից ուղղված հարցին Փրկիչի պատասխանը. արդյոք Նա
Քրիստոսն էր։

• Ինչպե՞ս Փրկիչը նկարագրեց Իր ոչխարներին: (Փրկիչի ոչխարները
լսում են Նրա ձայնը, և հետևում են Նրան:)

• Համաձայն 28-րդ հատվածի, ի՞նչ կստանան նրանք, ովքեր լսում են
Փրկիչի ձայնը և հետևում Նրան:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից: (Ուսանողները
կարող են առաջարկել տարբեր սկզբունքներ, սակայն շեշտեք
հետևյալը. Եթե մենք սկսենք ճանաչել Բարի Հովիվի ձայնը և հետևենք
Նրան, Նա կառաջնորդի մեզ դեպի հավերժական կյանք: Հետևյալ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին Հիսուս Քրիստոսը Բարի Հովիվն է
վերնագրի ներքո: Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները գրեն այս
սկզբունքը իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքում Հովհաննես
10.27-28 հատվածի կողքին:)

Հիշեցրեք դասարանին աչքերը կապած երկրորդ ուսանողի մասին և
դասընկերների ձայները ճանաչելու նրա ունակության մասին:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որ սկսենք ճանաչել Փրկիչի ձայնը: [Sես նաև
ՎևՈւ 18.34–36:)

• Ի՞նչ եք արել դուք ավելի լավ ծանոթանալու Փրկիչի ձայնին:

• Մենք ի՞նչ կերպ կարող ենք ցույց տալ, որ հետևում ենք Փրկիչին:

Ժամանակ տվեք ուսանողներին խորհելու, թե նրանք ինչպես կարող են
ավելի լավ լսել Փրկիչի ձայնը և հետևել Նրան: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության իրենց օրագրերում հրավիրեք նրանց գրել կամ
(1) նպատակ՝ ավելի ուշադիր լսելու Փրկիչի ձայնին և որոշակի ուղիներ
այդ անելու համար, կամ (2) նպատակ՝ ավելի լավ հետևելու Նրա ձայնին և
ինչպես են նրանք ծրագրում այդ անել:

Ամփոփեք Հովհաննես 10.31-42-ը` բացատրելով, որ հետո, երբ Փրկիչը
վկայեց, որ Նա և Նրա Հայրը մեկ են, հրեա առաջնորդները փորձում էին
քարկոծել Նրան աստվածանարգության համար: Սակայն Նա
պատասխանեց նրանց մեղադրանքին` մեջբերելով Սաղմոս 82.6-ը, որն
ասում է, «Ես ասեցի. Դուք աստուածներ էք եւ ամենքդ Բարձրելոյ որդիք»:
Այնուհետև Փրկիչը հարցրեց հրեաներին, թե ինչու են նրանք մեղադրում
Իրեն աստվածանարգության մեջ, երբ Նա ասաց, որ Ինքը Աստծո Որդին
է, ինչպես սուրբ գրքերում է ասվում` մենք Աստծո որդիներն ենք, և կարող
ենք ինքներս աստվածներ լինել:
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Եզրափակեք՝ վկայելով Հովհաննես 10-ում ուսուցանված
ճշմարտությունների և սկզբունքների մասին և խրախուսեք ուսանողներին
կիրառել դրանք։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հովհաննես 7–10 (Մաս 14)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Հետևյալ ամփոփումը Հովհաննես 7-10 (Մաս 14)-ից ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների վերաբերյալ չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս:
Դասը, որը դուք ուսուցանում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի
քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ դուք խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների մասին:

Օր 1 (Հովհաննես 7)
Երուսաղեմում Տաղավարահարաց տոնի ժամանակ Հիսուսի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին, որ եթե
մենք կատարենք Երկնային Հոր կամքը, ապա կստանանք վկայություն Նրա վարդապետության վերաբերյալ:
Նրանք նաև բացահայտեցին այն սկզբունքը, որ եթե մենք գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը և հավատանք

Նրան, ապա մենք կլցվենք Սուրբ Հոգով:

Օր 2 (Հովհաննես 8)
Շնության մեջ բռնված կնոջ պատմությունից ուսանողները սովորեցին, որ մեր սեփական թերություններն
ընդունելը կօգնի մեզ զերծ մնալ ուրիշներին դատապարտելուց, և որ Փրկիչը մեր հանդեպ ողորմած է,
ապաշխարելու հնարավորություն տալով մեզ: Ուսանողներն այնուհետև սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը

Աշխարհի Լույսն է, որ եթե մենք հետևենք Փրկչին, մենք կխուսափենք հոգևոր մթությունից և կլցվենք Նրա
լույսով: Նրանք նաև սովորեցին հետևյալ սկզբունքները. Իմանալով Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք սկսում
ենք ճանաչել Հորը: Եթե շարունակենք մնալ Հիսուս Քրիստոսի խոսքի մեջ, ապա մենք կլինենք Նրա
աշակերտները և կիմանանք ճշմարտությունը, որը մեզ ազատ կդարձնի: Եթե մենք մեղք ենք գործում և չենք
ապաշխարում, ապա մենք դառնում ենք մեղքի ծառաները: Հիսուս Քրիստոսը Եհովան է՝ Հին Կտակարանի

Աստվածը:

Օր 3 (Հովհաննես 9)
Հովհաննես 9 գլխում ուսանողները կարդացին այն մասին, թե ինչպես Հիսուսը բժշկեց մի մարդու, ով ի ծնե
կույր էր: Այս պատմությունից նրանք իմացան հետևյալ ճշմարտությունները. Աստված կարող է օգտագործել

մեր ձախորդությունները, Իր գործերն ու զորությունը հայտնի դարձնելու համար: Եթե հավատարիմ մնանք

մեր իմացածին, չնայած ընդդիմությանը, մեր վկայությունները կամրապնդվեն: Երբ հավատք ենք
գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մեր հոգևոր տեսողությունը կամ հասկացողությունն ավելի պարզ է
դառնում:

Օր 4 (Հովհաննես 10)
Այս դասին ուսանողներն իմացան, որ որպես Բարի Հովիվ՝ Հիսուս Քրիստոսը գիտի մեզանից յուրաքանչյուրին

և վայր դրեց Իր կյանքը մեզ համար: Որպես Աստծո ճշմարիտ Որդի Հիսուս Քրիստոսը զորություն ուներ Իր
կյանքը տալու և այն կրկին առնելու: Ուսանողները բացահայտեցին նաև այն սկզբունքը, որ եթե մենք
ճանաչենք Բարի Հովվի ձայնը և հետևենք Նրան, Նա կառաջնորդի մեզ դեպի հավերժական կյանք:
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Նախաբան
Մինչ Փրկիչը Երուսաղեմում էր Տաղավարահարաց տոնին, դպիրներից ու
փարիսեցիներից ոմանք մի կին բերին Նրա նրան, ով շնության համար էր
մեղադրվում, և հարցրեցին, թե արդյոք նա պետք է քարկոծվի: Նա
շփոթեցրեց մեղադրողներին և ողորմածություն ցուցաբերեց այդ կնոջ
նկատմամբ:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 8․1-11
Շնության մեջ բռնված կնոջը բերեցին Փրկչի մոտ
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն մասին, թե երբ են նրանք
հանդիպել կամ շփվել այնպիսի մարդկանց հետ, ում տեսքը կամ
վարքագիծը համահունչ չէ Տիրոջ չափանիշների հետ:

• Ի՞նչ դժվարությունների առաջ մենք կարող ենք կանգնել, լինելով
այնպիսի մարդկանց հետ, ում տեսքը կամ վարքագիծը համահունչ չէ
Տիրոջ չափանիշների հետ: (Ուսանողները կարող են պատասխանել,
որ մենք կգայթակղվենք՝ անիրավ դատելու այդ անձանց, կամ ոչ
բարյացակամ վերաբերվել նրանց:)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը.

Ի՞նչ պետք է մենք անենք նման իրավիճակներում՝ երբ ուրիշների հետ ենք,
ում տեսքը կամ վարքագիծը համահունչ չէ Տիրոջ չափանիշների հետ:

Խրախուսեք ուսանողներին Հովհաննես 8.1–11 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց
պատասխանել այս հարցին:

Բացատրեք, որ Տաղավարահարաց տոնից հետո Հիսուս Քրիստոսը
մնաց Երուսաղեմում որոշ ժամանակ և տաճարում ուսուցանում էր
մարդկանց (տես Հովհաննես 8.1-2):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․3-6
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե
ինչ պատահեց, երբ Հիսուսը ուսուցանում էր մարդկանց:

• Ի՞նչ պատահեց, երբ Հիսուսը ուսուցանում էր մարդկանց:

• Ի՞նչ հարցեր տվեցին Փրկչին դպիրներն ու փարիսեցիները:

• Ըստ 6-րդ հատվածի, ո՞րն էր դպիրների ու փարիսեցիների
մտադրությունը: (Նրանք փորձում էին վարկաբեկել Հիսուսին
մարդկանց առաջ և պատճառ գտնել Նրան մեղադրելու, քանի որ
նրանք պատճառ էին փնտրում Նրան ձերբակալելու և մահվան
դատապարտելու [տես Հովհաննես 7.1, 32]:)

Բացատրեք, որ եթե Հիսուսն ասեր, որ քարկոծեին կնոջը, Նա կսատարեր
այն պատիժը, որն ընդունված չէր հրեաների մոտ և արգելված էր
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հռոմեական օրենքով: Եթե Հիսուսն ասեր, որ չքարկոծեին կնոջը, Նա
կմեղադրվեր Մովսեսի օրենքն անտեսելու, կամ անցյալի ավանդույթների
հանդեպ անհարգանք ցուցաբերելու մեջ: (Տես Բրյուս Ռ. Մակքոնկի,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:-51:)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․7-8
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ տեսնելով, թե ինչպես
արձագանքեց Փրկիչը:

• Ըստ 7-րդ հատվածի, Հիսուսն ի՞նչ պատասխանեց:

• Ձեր կարծիքով Փրկիչն ի՞նչ էր ցանկանում, որ այս մարդիկ
հասկանային, երբ ասաց. «Ձեզանից ով որ անմեղ է, թող առաջ նա քար
գցէ դորա վերայ» (Հովհաննես 8.7):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8․9
հատվածը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե ինչ
պատահեց, երբ փարիսեցիներն ու դպիրները լսեցին Փրկչի խոսքերը:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «իրանց խղճմտանքիցը
հանդիմանվեցան» արտահայտությունը:

• Ի՞նչ ընդունեցին այդ մարդիկ, որոշելով հեռանալ այդտեղից:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից՝
մյուսներին դատապարտելուց խուսափելու վերաբերյալ:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
հավաստիացեք, որ հասկացել են հետևյալ սկզբունքը. Մեր սեփական
անկատարություններն ընդունելը կօգնի մեզ խուսափել ուրիշներին
դատելուց: Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին գրված հարցի տակ:)

• Ձեր կարծիքով, մեր սեփական անկատարություններն ընդունելը
ինչպե՞ս է օգնում մեզ խուսափել ուրիշներին դատելուց:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ այդ կինը մեղավոր էր շնություն գործելու
մեջ, ինչը չափազանց լուրջ մեղք է (տես Ալմա 39.3-5):

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ կարող էր զգալ այդ կինը, երբ իր մեղքը
բացահայտվել էր Հիսուսի և մարդկանց մի մեծ բազմության առաջ:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 8.10-11
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ինչ ասաց
Փրկիչն այդ կնոջը:

• Ինչպե՞ս Փրկիչը սեր և ողորմածություն ցուցաբերեց այդ կնոջ հանդեպ:

• Ի՞նչ հրահանգներ տվեց Փրկիչն այդ կնոջը:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Փրկիչը թողություն տվեց
կնոջ մեղքին, խնդրեք որևէ ուսանողի` բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ խոսքերը.
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«Նրան տված հրահանգը հետևյալն էր․ «Գնա, եւ այսուհետեւ մեղք մի
գործիր»: Նա ուղղորդեց մեղավոր կնոջը՝ գնալ իր ճանապարհով,
հրաժարվել իր սխալ կյանքից, այլևս մեղք չգործել, փոխել իր կյանքը: Նա
ասաց. «Գնա, կին, և սկսիր քո ապաշխարությունը» և նա ցույց տվեց նրան
առաջին քայլը. հրաժարվել իր զանցանքներից» (The Miracle of Forgiveness
[1969], 165):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Փրկչի մասին Հովհաննես
8.10–11 հատվածներից: (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով
բացատրել, սակայն նրանք պետք է նշեն հետևյալ ճշմարտությունը.
Փրկիչը ողորմածություն է ցուցաբերում մեր հանդեպ՝ մեզ
ապաշխարելու հնարավորություն տալով: Գրեք այդ ճշմարտությունը
գրատախտակին գրված հարցի տակ։)

• Այս ճշմարտությունն իմանալը ինչպե՞ս է օգնում մեզ, երբ մեղք ենք
գործում:

• Այս դասին մեր հայտնաբերած երկու ճշմարտություններն ինչպե՞ս
կարող են օգնել մեզ ճիշտ վարվել այն իրավիճակներում, երբ մենք
ուրիշների հետ ենք, ում տեսքը կամ վարքագիծը համահունչ չէ Տիրոջ
պատվիրաններին և չափանիշներին:

Կիսվեք Հովհաննես 8.11 հատվածի վերաբերյալ հետևյալ ավելացումով՝
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից. «Եվ կինը փառաբանեց Աստծուն այդ
ժամից և հավատաց նրա անվանը» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 8.11 [Հովհաննես 8.11, ծանոթագրություն գ]):

• Համաձայն Հովհաննես 8.11-ի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության՝ ի՞նչ
ազդեցություն ունեցավ Փրկչի ողորմածությունն այդ կնոջ վրա:

Խնդրեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել, թե ինչ զգացումներ
ունեն իրենք Փրկչի հանդեպ նրա շնորհիվ, որ Նա պատրաստակամ է
ողորմածություն ցուցաբերել մեր հանդեպ և հնարավորություն է տալիս
մեզ ապաշխարելու: Կարող եք ժամանակ տալ ուսանողներին՝ կիսվելու
նրանով, ինչ գրել են: Կիսվեք նաև ձեր վկայությամբ այս դասին
բացահայտած սկզբունքների վերաբերյալ:

Հաջորդ Մաս (Հովհաննես 11-15)
Քաջալերեք ուսանողներին Հովհաննես 11-15 գլուխներն
ուսումնասիրելիս փնտրել հետևյալ հարցերի պատասխանները. Ի՞նչ
կլինի, երբ տեսնենք, որ մահացածը կենդանանում է: Ինչո՞ւ են սուրբ
գրությունները գրում, որ «Հիսուսը արտասվեց» (Հովհաննես 11.35): Ի՞նչ է
արել Հիսուսն Իր Առաքյալների համար, որ սովորաբար ծառաներն են
անում: Ի՞նչ է Փրկիչը խոստացել, որ Իր աշակերտները կստանան և որը
կմխիթարի նրանց Իր գնալուց հետո:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  14
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ԴԱՍ 71

Հովհաննես 11
Նախաբան
Մարիամը և Մարթան Ղազարոսի հիվանդության մասին
լուր ուղարկեցին Հիսուսին։ Հիսուսը հետաձգեց իր
ճամփորդությունը և ժամանեց Ղազարոսի մեռնելուց չորս
օր անց։ Լցված սիրով և գթությամբ, Հիսուսը
կենդանացրեց մահացած Ղազարոսին։ Աստվածային

իշխանության այս տխուր պատկերն ընդգծում է, որ
Հիսուսն ընտրված Մեսիան էր և զորություն ուներ
մահվան վրա։ Այս հրաշքը տեսնելուց հետո
քահանայապետերը և փարիսեցիները ծրագրում են
սպանել Հիսուսին և Ղազարոսին։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 11․1-46
Հիսուսը կենդանացնում է մահացած Ղազարոսին

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք թղթի մի փոքր կտոր։ Հրավիրեք
ուսանողներին այդ թղթի վրա գրել մի փորձություն, որը նրանք կամ
իրենց ծանոթներից մեկն ունեցել է։ Տեղեկացրեք ուսանողներին, որ
իրենց գրածն անանուն կկարդան դասարանի առաջ, այնպես որ նրանք
չգրեն իրենց անուններն այդ թղթերի վրա։ Հավաքեք թղթերը և
բարձրաձայն կարդացեք փորձություններից մի քանիսը։ (Որպեսզի
ուսանողներին չճանաչեն որոշ փորձությունների պատճառով, եթե
ուսանողների թիվը փոքր է, կարող եք խնդրել նրանց թվարկել մի քանի
փորձություն, որոնք նրանք տեսել են ուրիշների կյանքում։)

• Փորձությունների դեպքում ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ մարդկանց հավատքը տատանվել։

Հրավիրեք ուսանողներին Հովհաննես 11 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել մեզ
փորձություններ ունենալիս մեծացնել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր
հավատքը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 11․1–3
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն փորձությանը, որին ենթարկվում էին Հիսուսի
ընկերներից մի քանիսը։

Կարդալ սուրբ գրության երկար հատվածները դասարանում

Երբ խնդրում եք ուսանողներին կարդալ սուրբ գրության երկար հատվածներ, կարող եք
հրավիրել ուսանողներից մեկին կարդալ մեկ հատված, իսկ հետո կանչել մեկ այլ ուսանողի
հաջորդ հատվածը կարդալու համար։ Այդպես կարող եք անել ամբողջ դասի ընթացքում։
Ուշադիր եղեք, որպեսզի չամաչեցնեք նրանց, ովքեր լավ չեն կարդում կամ ամաչկոտ են։
Չպետք է ստիպել այն ուսանողներին, ովքեր չեն ցանկանում բարձրաձայն կարդալ։
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• Ըստ հատված 1-ի, ի՞նչ փորձության էր ենթարկվում Ղազարոսը։
Ինչպե՞ս կարող էր դա նաև փորձություն հանդիսանալ Մարիամի և
Մարթայի համար։

• Ի՞նչ արեցին Մարիամը և Մարթան Ղազարոսի հիվանդության
պատճառով։ Այդ արարքն ի՞նչ էր ասում նրանց մասին։

Նշեք, որ Հիսուսը Պիրեայի Բեթաբարայում էր (տես Հովհաննես 1․28,
10․40), որը մոտավորապես մեկ օրվա ճանապարհ էր Բեթանիայից։
Հետևաբար, կպահանջվեր մեկ օր լուրը Հիսուսին հասցնելու համար և
մեկ օր, որպեսզի Հիսուսը գնար Բեթանիա։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 11․4-7
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով Հիսուսի պատասխանին, երբ լսեց Ղազարոսի
հիվանդության մասին:

• Իմանալով, որ Հիսուսը սիրում էր Մարթային, Մարիամին և
Ղազարոսին, ինչի՞ էին սպասում աշակերտները, որ Հիսուսը կաներ
Ղազարոսի հիվանդության մասին լուրը լսելով։ (Անմիջապես գնալ
Բեթանիա և բուժել Ղազարոսին կամ միգուցե խոսել և բուժել նրան
հեռավորության վրա, ինչպես որ Հիսուսն արել էր ազնվականի որդու
համար [տես Հովհաննես 4․46–53]։)

• Դրա փոխարեն ի՞նչ արեց Հիսուսը։

• Ըստ 4-րդ հատվածի, ի՞նչ պետք է իրագործվեր Ղազարոսի
հիվանդության շնորհիվ։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Բեթանիան երկու մղոնից պակաս
հեռավորության վրա էր գտնվում Երուսաղեմից, որը Հրեաստանի
երկրում էր (տես Հովհաննես 11․18)։ Ամփոփեք Հովհաննես 11․8–10
հատվածները և բացատրեք, որ աշակերտներից ոմանք Հիսուսին
խորհուրդ տվեցին չվերադառնալ Հրեաստան, քանի որ այդ տարածքի
հրեա ղեկավարները ցանկանում էին սպանել Նրան (տես Հովհաննես
10․31–39 և Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը՝ Հովհաննես 11․16 [Հովհաննես
11․16 հատվածի տողատակի գրառում ա])։ Հիսուսը պատասխանեց՝
նշելով, որ Նա Իր կյանքի մնացած ժամանակը կօգտագործի առանց
տատանվելու Նրա գործն անելու համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 11․11–15
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ասաց Հիսուսը Ղազարոսի
վիճակի մասին։

• Սխալմամբ ի՞նչ մտածեցին աշակերտները, երբ Հիսուսն ասաց
Ղազարոսի վիճակի մասին։

• Ըստ հատված 15-ի, ինչո՞ւ էր Հիսուսն ուրախ, որ Նա այնտեղ չէր
Ղազարոսին բժշկելու համար։ (Կարող եք հրավիրել ուսանողներին
նշել «որ դուք հաւատաք ինձ» արտահայտությունն իրենց սուրբ
գրություններում։)
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Նշեք, որ Փրկիչը նկատի ուներ, որ այն ինչ Նա կաներ Բեթանիայում,
կմեծացներ Իր աշակերտների հավատքն Իր հանդեպ։

Ամփոփեք Հովհաննես 11․16 հատվածը և բացատրեք, որ Թովմաս
Առաքյալը հորդորեց իր ընկերակից աշակերտներին միանալ իրենց և
Հիսուսի հետ գնալ Հրեաստան, նույնիսկ, եթե դա մահ էր նշանակում
Նրա հետ:

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 11․17
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե քանի օր էր արդեն անցել
Ղազարոսի մահից, երբ Հիսուսը եկավ Բեթանիա։ Հրավիրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը.
Դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք Ղազարոսի չորս օր մահացած
լինելու հանգամանքի կարևորության վրա։

«Կազմալուծումն ընթացքի մեջ էր․ մահը երկար ժամանակ էր, ինչ վրա էր
հասել և դա անտարակուսելի փաստ էր։ … Հրեաների համար չորս օր
եզրույթը հատուկ նշանակություն ուներ․ նրանց մեջ տարածված կարծիք
կար, որ չորրորդ օրն արդեն հոգին վերջնականապես և անդառնալիորեն
հեռացել է մահացածից » (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:533)։

• Հրեաների համար ի՞նչն էր նշանակալից մարդու չորս օր մահացած
լինելու փաստի մեջ։

• Եթե դուք լինեիք Մարթայի կամ Մարիամի փոխարեն, ի՞նչ կմտածեիք
կամ կզգայիք, եթե Հիսուսը գար Ղազարոսի մահից չորս օր անց։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 11․18–27 հատվածները։ Դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք, թե ինչ ասաց Մարթան Հիսուսին այդ փորձության
վերաբերյալ։

Ուսանողներին կարդալու հանձնարարություն տալու փոխարեն,
կարող եք դիտել Մարթայի և Հիսուսի այդ խոսակցության

պատկերումը՝ «Lazarus Is Raised from the Dead» տեսանյութը՝ Հիսուս
Քրիստոսի կյանքը Աստվածաշնչյան տեսանյութեր բաժնում [2:02–3:35]։ Այս
տեսանյութը հասանելի է mormonchannel.org կայքում:

• Ո՞ր արտահայտություններն են 21–27-րդ հատվածներում ցույց տալիս,
որ Մարթան հավատք գործադրեց Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ այդ
փորձության ժամանակ։ (Տեսանյութը ցուցադրելուց հետո կարող եք
ուսանողներին մեկ րոպե տրամադրել այդ հատվածները
վերանայելու համար։)

• Մարթայի արտահայտություններից ո՞րն է ձեր վրա ավելի շատ
տպավորություն գործել։ Ինչո՞ւ:
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• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Մարթայի օրինակից, թե ինչ կարող ենք անել
մեր փորձությունների ժամանակ։ (Ուսանողները պետք է նշեն
հետևյալ սկզբունքի նման մի բան․ Մենք կարող ենք հավատք
գործադրել առ Հիսուս Քրիստոսը մեր փորձությունների ընթացքում։)

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք Հովհաննես 11․25–26
հատվածների վրա: Բացատրեք, որ «յաւիտեան չի մեռնիլ» (Հովհաննես
11․26) արտահայտությունը վերաբերում է երկրորդ կամ հոգևոր մահին
կամ Աստծո ներկայությունից ու թագավորությունից հեռացումին։

• Ի՞նչ ճշմարտություններ ենք սովորում Մարթային վերաբերող Փրկիչի
խոսքերից։ (Ուսանողները կարող են բացահայտել նմանատիպ
ճշմարտություններ․ Հիսուս Քրիստոսը Հարությունն ու կյանքն է։ Եթե
մենք հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, մենք կարող ենք ունենալ
հավերժական կյանք։)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 11․28–36 հատվածները։ Դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք, թե ինչ ասաց Մարթան Հիսուսին և ինչպես Նա
պատասխանեց։ Կարող եք բացատրել, որ այս հատվածներում «խռովեց»
բառը նշանակում է վշտանալ կամ հուսահատվել։

Ուսանողներին կարդալու հանձնարարություն տալու փոխարեն
կարող եք ցուցադրել այդ հատվածների պատկերումը՝ «Lazarus Is

Raised from the Dead» տեսանյութի հետևյալ հատվածները՝ [3:36–4:50]։

• Ինչպե՞ս են 32-րդ հատվածի Մարիամի խոսքերը ցույց տալիս Փրկիչի
հանդեպ նրա հավատքը։

• Ինչպե՞ս արձագանքեց Հիսուսը, երբ Տեսավ Մարիամին ու նրա մոտ
գտնվող մարդկանց արտասվելիս։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հիսուսն արտասվեց։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 11․37
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էին մտածում որոշ մարդիկ
այն մասին, թե ինչ կարող էր Հիսուսն անել Ղազարոսի համար։ Խնդրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց գտած նյութով:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 11․38–46 հատվածները։ Դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք, թե այնուհետև ինչ արեց Փրկիչը։

Ուսանողներին կարդալու հանձնարարություն տալու
փոխարենկարող եք ցուցադրել այդ հատվածների պատկերումը՝

«Lazarus Is Raised from the Dead» տեսանյութի հետևյալ հատվածները՝
[4:51-7:51]։

• 40-րդ հատվածում ի՞նչ հիշեցրեց Հիսուսը Մարթային, երբ նա
առարկեց Ղազարոսի գերեզմանաքարը հեռացնելու դեմ։

• Ինչպե՞ս իրականացավ այդ խոստումը։ (Կարող եք բացատրել
ուսանողներին, որ Ղազարոսը հարություն չէր առել մեռելներից և
անմահ չէր, նրա հոգևոր մարմինը հետ վերադարձավ նրա
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ֆիզիկական մարմին, բայց նրա ֆիզիկական մարմինը դեռևս
մահկանացու էր։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Բրյուս Ռ
Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը։ Դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք
այն կարևոր նպատակի վրա, որ Փրկիչն իրականացրեց` Ղազարոսին
մեռելներից բարձրացնելով։

«Նա դնում էր իր մեծագույն ուսմունքներից մեկի հիմքը, որը բոլոր
ժամանակներում կասկածի տակ էին առնում․ Ըստ որի՝ Նա էր հարությունը
և կյանքը, որ անմահությունն ու հավերժական կյանքը հնարավոր էր
Նրանով և բոլոր նրանք, ովքեր հավատան և հնազանդվեն Նրա խոսքերին,
երբեք չեն մեռնի հոգևորապես» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:531)։

• Այդ հրաշքն ինչպե՞ս նախանշան հանդիսացավ Փրկիչի
հարության համար։

• Ինչպե՞ս էր այդ հրաշքն ապացուցում անմահություն և հավերժական
կյանք տալու Նրա զորությունը:

• Ինչպե՞ս կարող ենք օրհնվել, եթե հասկանանք անմահություն ու
հավերժական կյանք տալու Փրկիչի զորությունը։

Հիշեցրեք դասարանի անդամներին, որ ի վերջո Մարթան և Մարիամը
հավատք ցուցադրեցին առ Հիսուս Քրիստոսը, երբ Նրա մոտ մարդ
ուղարկեցին Ղազարոսի հիվանդ լինելու ժամանակ և շարունակեցին
հավատալ ու վստահել Նրան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ղազարոսը
մահացավ։ Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ
նախադասությունը. Եթե մենք հավատք գործադրենք առ Հիսուս Քրիստոսը մեր
փորձությունների ընթացքում …

• Ինչպե՞ս կավարտեիք այդ սկզբունքը` ելնելով Հովհաննես 11-ի ձեր
սովորածից։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո ավարտեք
գրատախտակին գրված նախադասությունն այնպես, որ կարդացվի
այսպես՝ Եթե մենք հավատք գործադրենք առ Հիսուս Քրիստոսը մեր
փորձությունների ընթացքում, ապա մեր Հավատքը Նրա հանդեպ
կհաստատվի և կխորանա։)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ որոշ մարդիկ մտածում էին, թե ինչու Հիսուսը
չփրկեց Ղազարոսին մահից (տես հատված 37), բայց Հիսուսը սպասեց և
Բեթանիա ժամանեց Ղազարոսի մեռնելուց չորս օր անց (տես հատված
17)։

• Ղազարոսին մահից չորս օր անց կենդանացնելը ինչպե՞ս կարող էր
հաստատել և խորացնել Հիսուսի աշակերտների, Մարթայի և
Մարիամի հավատքը Փրկիչի հանդեպ։ (Ղազարոսին մահից չորս օր
անց կենդանություն տալով, Հիսուսը ցույց տվեց, որ Նա զորություն
ունի մահվան վրա, և որը հրեաները չէին կարող հերքել կամ սխալ
մեկնաբանել։)
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• Ե՞րբ եք փորձությունների ժամանակ հավատք գործադրել առ Հիսուս
Քրիստոսը և դրա արդյունքում հաստատել կամ խորացրել ձեր
հավատքը Նրա հանդեպ։

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրել, թե ինչ կանեն, որպեսզի իրենց
ունեցած կամ գալիք փորձությունների ժամանակ հավատք գործադրեն
առ Հիսուս Քրիստոսը։

Հովհաննես 11․47–57
Քահանայապետերը և փարիսեցինեը ծրագրում են սպանել Հիսուսին
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 11․47–48
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես քահանայապետերն ու
փարիսեցիներն արձագանքեցին այն լուրին, որ Հիսուսը կենդանացրեց
Ղազարոսին մեռելներից: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտած
նյութով:

Ամփոփեք Հովհաննես 11․49–57 հատվածները և բացատրեք, որ
Կայիափան, ով քահանայապետն էր, ասաց, որ Հիսուսը պետք է մեռնի,
որպեսզի ողջ ազգը չկործանվի հռոմեացիների կողմից։ Նա ակամայից
նաև մարգարեացավ, թե ինչ հետևանքներ կունենար Հիսուսի մահն
Աստծո զավակների վրա։ Հրեա ղեկավարները որոշեցին մահվան
դատապարտել Հիսուսին և հրամայեցին, որ բոլոր նրանք, ովքեր
կիմանային Նրա գտնվելու վայրը, պետք է տեղեկացնեին իրենց,
որպեսզի Նա ձերբակալվեր։

Ամփոփեք՝ վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
քննարկվեցին այս դասին։
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Հովհաննես 12
Նախաբան
Մարիամը Բեթանիայից, Մարթայի և Ղազարոսի քույրը,
օծեց Հիսուսի ոտքերը, որպես նշան Նրա մոտալուտ
թաղման։ Հաջորդ օրը Հիսուսը հաղթական մտավ
Երուսաղեմ և կանխագուշակեց Իր մահը։ Չնայած

Հիսուսի կատարած հրաշքներին, որոշ մարդիկ
չհավատացին Նրան։ Նա ուսուցանեց Իրեն հավատալու
և չհավատալու հետևանքների մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 12․1-19
Մարիամն օծում է Հիսուսի ոտքերը, և Հիսուսը հաղթական մուտք է գործում
Երուսաղեմ։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների գրատախտակին նկարել Նոր
Կտակարանում գրված Հիսուսի հրաշքներից մեկը։ Երբ յուրաքանչյուր
ուսանող ավարտի նկարելը, դասարանի անդամներին հրավիրեք գտնել,
թե որ հրաշքն է պատկերված։ Այդ հրաշքը նկարած ուսանողին հարցրեք,
թե ինչու է նա ընտրել հենց այդ հրաշքը։

Հարցրեք ուսանողներին, թե ականատես լինելով այդ հրաշքներից որևէ
մեկին, ինչպես կաճեր նրանց հավատքը Փրկչի հանդեպ։ Հրավիրեք
նրանց Հովհաննեսի 12 գլուխն ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել
այն տարբեր ձևերին, որով մարդիկ կարող են արձագանքել Փրկիչի
կատարած հրաշքներին, ինչպես նաև փնտրել այն ճշմարտությունները,
որոնք կօգնեն մեզ հասկանալ այդ արձագանքները։

Ամփոփեք Հովհաննես 12․1–9 հատվածները և բացատրեք, որ Զատիկից
վեց օր առաջ Հիսուսը Բեթանիայում ընթրեց որոշ ընկերների հետ։
Մարամը, Մարթայի և Ղազարոսի քույրը, օծեց Հիսուսի ոտքերը
թանկարժեք յուղով։ Շատերը լսեցին, որ Հիսուսը Բեթանիայում էր և եկան
տեսնելու Նրան և Ղազարոսին, ում Հիսուսը կենդանացրել էր
մեռելներից։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 12․10–11
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էին ցանկանում անել քահանայապետերը
Ղազարոսի հետ։ Կարող եք նշել, որ կենդանություն ստացած Ղազարոսը
անվիճելի ապացույց էր այն բանի, որ Հիսուս Քրիստոսը զորություն ուներ
մահվան վրա։

• Քահանայապետերն ի՞նչ էին ցանկանում անել Ղազարոսի հետ։ Ինչո՞ւ:

• Ինչպե՞ս են այս հատվածներն օգնում մեզ հասկանալ այս
քահանայապետերի և փարիսեցիների ամբարշտությունը։ (Կարող եք
հիշեցնել ուսանողներին, որ այդ հրեա առաջնորդները նաև
ցանկանում էին սպանել Փրկիչին [տես Հովհաննես 11․47–48, 53]։)
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Ամփոփեք Հովհաննես 12․12–16 հատվածները և բացատրեք, որ մեկ օր
անց այն բանից, երբ Մարիամն օծեց Հիսուսի ոտքերը, Նա հաղթական
մուտք գործեց Երուսաղեմ։ (Հաղթական մուտքի նախնական
մանրամասներն ուսուցանվել են Մատթեոսի 21․1–11-ում։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 12․17–19
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Փրկիչի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի
ժամանակ ինչ արեցին այն մարդիկ, ովքեր լսել էին, որ Հիսուսը
մեռելներից կենդանություն էր տվել Ղազարոսին։

• Ի՞նչ արեցին այդ մարդիկ Փրկիչի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի
ժամանակ։

• Ըստ 19-րդ հատվածի, ինչպե՞ս արձագանքեցին փարիսեցիները
կատարվածին։

Հովհաննես 12․20–36
Հիսուսը կանխագուշակում է Իր մահը

Ամփոփեք Հովհաննես 12․20–22 հատվածները և բացատրեք, որ «ոմանք
Հելլենացիք» (հատված 20), հնարավոր է Հուդաիզմ ընդունած
նորադարձներ, Երուսաղեմ էին եկել Զատիկի տոնի համար և կամենում
էին տեսնել Հիսուսին։ Երբ Հիսուսն իմացավ նրանց ցանկության մասին,
մտածեց Իր մոտեցող տառապանքների, մահվան և Հարության մասին։
Հանձնարարեք լուռ կարդալ Հովհաննես 12․27–33 հատվածները և փնտրել,
թե ինչ ուսուցանեց Հիսուսն Իր Քավության մասին։ Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին նշել այն, ինչ գտել են:

• Ըստ 27-րդ հատվածի, ինչի՞ էր պատրաստ Հիսուսը, նույնիսկ, երբ
Նրա «անձը խռոված [էր]»։ (Նույնիսկ, երբ Նա զգաց Իր մոտալուտ
տառապանքի ծանրությունը, Հիսուսը որոշեց առաջ շարժվել և
իրագործել Իր նպատակը։)

• Ըստ 28-րդ հատվածի, ինչի՞ համար աղոթեց Հիսուսը։ Ինչպե՞ս
արձագանքեց Երկնային Հայրը: (Բացատրեք, որ «դարձեալ
կ’փառաւորեմ» արտահայտությունն արտացոլում է Երկնային Հոր
լիակատար վստահությունն Իր Որդու հանդեպ, որ Նա կիրականացնի
Քավությունը։)

• Ինչպե՞ս են 32-րդ հատվածում գրված Հիսուսի խոսքերն առնչվում
Քավության հետ։

Բացատրեք, որ Հիսուսի ուսմունքները լսելուց հետո, մարդիկ ասացին,
որ սուրբ գրություններում նրանք կարդացել էին, որ Մեսիան երբեք չի
մեռնի և հարցրին, թե ով էր «մարդի Որդին», ով «կբարձրանար»
(Հովհաննես 12․34)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 12․35–36
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հիսուսը պատասխանեց
նրանց հարցին։
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• Ի՞նչ ասաց Հիսուսն ի պատասխան մարդկանց հարցերի։ (Փրկիչն Իրեն
կոչեց «լույս»։)

Հովհաննես 12․37–50
Հիսուսն ուսուցանեց Իրեն հավատալու և չհավատալու հետևանքների մասին։

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք Հիսուսի հրաշքները պատկերող
նկարներին։ Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 12․11 հատվածը, իսկ մեկ ուրիշին՝ Հովհաննես 12․37
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն տարբեր եղանակներին, որով մարդիկ
արձագանքում էին Հիսուսի կատարած հրաշքներին։

• Ինչպե՞ս էին մարդիկ արձագանքում Հիսուսի կատարած հրաշքներին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս տարբեր
արձագանքներից այն մասին, թե ինչ կապ գոյություն ունի հրաշքների և
Հիսուս Քրիստոսին հավատալու միջև։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք
հասկանան, որ հրաշքներն ինքնին մեզ չեն ստիպի հավատալ Հիսուս
Քրիստոսին։)

• Չնայած նրան, որ հրաշքներն ինքնին չեն ստիպում մեզ հավատալ
Հիսուս Քրիստոսին, ինչպե՞ս են նրանք մեծացնում մեր հավատքը
Նրա հանդեպ։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ հավատում Հիսուս Քրիստոսին՝
Նրա հրաշքների մասին լսելով կամ տեսնելով դրանք, իսկ մյուսները
չեն հավատում։

Ամփոփեք Հովհաննես 12․38–41 հատվածները և բացատրեք, որ այն
փաստը, որ որոշ մարդիկ չեն հավատում Հիսուսին, իրականացնում է
Եսայիա մարգարեի մարգարեությունները (տես Եսայիա 6․9–10, 53․1–3)։
Չնայած Փրկիչի կատարած մեծ գործերին, որոշ մարդիկ կուրացրին
իրենց աչքերը և կարծրացրին իրենց սրտերը Նրա դեմ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 12․42–43
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչու որոշ հրեա առաջնորդներ, ովքեր
հավատացին Հիսուսին՝ «չդավանեցին» (հատված 42), կամ բացահայտ
կերպով չընդունեցին իրենց հավատքը Նրա հանդեպ։

• Ինչո՞ւ իշխաններից ոմանք բացահայտ կերպով չընդունեցին իրենց
հավատքը Հիսուսի հանդեպ։

• Ի՞նչ է նշանակում «մարդկանց փառքն աւելի սիրեցին քան թէ Աստուծոյ
փառքը» արտահայտությունը։ (հատված 43):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից: (Օգնեք
ուսանողներին բացահայտել նմանատիպ մի սկզբունք․ Մտածել
ավելի շատ գոհացնել մյուսներին, քան գոհացնել Աստծուն. այս
սկզբունքը կարող է խանգարել մեզ բացահայտ կերպով ընդունել մեր
հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի հանդեպ։)
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Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, հարցրեք.

• Որո՞նք են այդ սկզբունքի որոշ օրինակները մեր օրերում:

• Որո՞նք են այն պատշաճ եղանակները, որոնցով մենք կարող ենք ցույց
տալ մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի հանդեպ։

• Դրական ի՞նչ հետևանքներ կարող են ի հայտ գալ, եթե մենք ցույց
տանք մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
ավետարանի հանդեպ։

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին բացահայտելու
Հովհաննես 12․44–46 հատվածներում ներկայացված սկզբունքը, հիշեցրեք
նրանց այն պահի մասին, երբ նրանք չէին կարողանում տեսնել մթության
պատճառով (օրինակ, երբ նրանք գտնվել են մութ սենյակում կամ դրսում՝
գիշերով)։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողի նկարագրել իրենց
փորձառությունները և սպասվող վտանգների մասին իրենց
զգացմունքները, և թե ինչպես լույսի առկայությունը կարող էր
օգնել իրենց։

Հնարավորության դեպքում անջատեք սենյակի լույսերը, բայց թույլ տվեք
մի փոքր լույս թափանցի ներս։ Նշեք, որ առարկայական խավարը կարող
է օգնել մեզ հասկանալ հոգևոր խավարը։

• Ինչո՞վ է առարկայական խավարում գտնվելը նման հոգևոր խավարում
գտնվելուն։

• Ի՞նչ վտանգներ կարող են սպառնալ հոգևոր խավարում ապրելուց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 12․44–46
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես կարող են Հիսուս Քրիստոսին
հավատացողներն օրհնվել։

• Ըստ Հովհաննես 12․46-ի, ինչպե՞ս կարող են Հիսուս Քրիստոսին
հավատացողներն օրհնվել։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո
միացրեք սենյակի լույսերը, եթե նախկինում դրանք անջատել էիք։
Հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին` օգտվելով ուսանողների
խոսքերից․ Եթե մենք հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, մենք
ստիպված չենք լինի ապրել հոգևոր խավարում։)

• Ինչո՞ւ է Հիսուս Քրիստոսը լույս հանդիսանում։ Նրան հավատալու
շնորհիվ ինչպե՞ս կարող է հոգևոր խավարը հեռանալ մարդու կյանքից։
(Տես նաև ՎևՈւ 50․23–25, 93․36–39։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես է Հիսուս
Քրիստոսը փարատում հոգևոր խավարը և լուսավորում (կամ

առաջնորդում և պարզորոշ դարձնում) մեր կյանքը, բաժանեք
ուսանողներին երկու կամ երեք խմբի։ Յուրաքանչյուր խմբին
տրամադրեք հետևյալ թերթիկների մեկական օրինակ։
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Հիսուս Քրիստոսը լուսավորելով` փարատում է
հոգևոր խավարը

Հետևյալ թեմաներից յուրաքանչյուրի համար քննարկեք հետևյալ հարցերը․

• Հոգևոր խավարում գտնվելիս, ի՞նչ կարող էին մարդիկ մտածել այդ թեմայի մասին։

• Այդ թեմայի մասին ի՞նչ լույս է սփռում Հիսուս Քրիստոսը և Նրա ավետարանը։

Թեմաներ․
• Մեր ֆիզիկական մարմինների նպատակը

• Ժամանց և տեսալսողական նյութեր

• Ձեռք բերել խաղաղություն և երջանկություն

• Ամուսնություն և ընտանիք

• Կյանք մահից հետո

Դասարանով քննարկեք թերթիկի վրա գրված թեմաներից մեկը՝
օգտվելով ուղեկցող հարցերից։ Ապա, ուսանողներին մի քանի րոպե
ժամանակ տվեք՝ այդ հարցերի միջոցով քննարկելու մնացած թեմաները։
(Կարող եք այդ թեմաներից մի քանիսը փոխարինել նրանցով, որոնք դուք
հարմար եք գտնում ձեր ուսանողների համար։)

Զրույցներ փոքր խմբերով և հանձնարարություններ

Փոքր խմբերով միջոցառումները հաճախ թույլ են տալիս, որ մեծ թվով ուսանողներ
մասնակցեն դասին և ապահով միջավայր կարող են հանդիսանալ, որպեսզի ուսանողներն
իրար հետ կիսվեն իրենց զգացմունքներով, մտքերով և վկայություններով։ Ուսանողներն
ավելի լավ կարող են կատարել խմբակային որոշ վարժություններ, եթե սկզբում օրինակի
միջոցով բացատրեք այն հանձնարարությունը, որոնք նրանք պետք է կատարեն իրենց
խմբերում։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
մեկական ուսանողի հրավիրեք ընտրել թեմաներից մեկը և կիսվել այդ
թեմայի շուրջ իրենց խմբի քննարկումներով։ Այնուհետև հարցրեք
դասարանին.

• Ինչպե՞ս կարող է 46-րդ հատվածում բացահայտած սկզբունքն օգնել
մեզ հասկանալ, թե մենք ինչու պետք է որոշակի թեմաներին ու
խնդիրներին այլ կերպ նայենք, քան ուրիշները։

• Ո՞ր իրավիճակներում է Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի լույսն
օգնել ձեզ։

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից Երեց
Ջերիթ Վ․ Գոնգի հետևյալ միտքը, որտեղ նա վկայում է այն
օրհնությունների մասին, որոնք գալիս են Հիսուս Քրիստոսին
հավատալու և Նրան հետևելու շնորհիվ․

ԴԱՍ  72

523



«Հավատքը դա ընտրություն է [տես Մոսիա 4․9]։ …

Երբ որոշում ենք հավատալ, մենք իրերն ուրիշ կերպ ենք տեսնում և
հասկանում։ Երբ տեսնում և ապրում ենք այդ կերպ, մենք այնպիսի
երջանկություն ու ուրախություն ենք զգում, որը միայն ավետարանը կարող է
բերել» (“Choose Goodness and Joy,” New Era, Aug. 2011, 44)։

Ամփոփեք Հովհաննես 12․47–50 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսն
ուսուցանեց, որ նրանք, ովքեր չհավատան Իր խոսքերին և նրանք, ովքեր
չընդունեն Իրեն, կդատվեն ըստ Իր խոսքերի, որոնք այն խոսքերն են, որը
Երկնային Հայրն է տվել Իրեն։

Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն օրհնությունների վերաբերյալ, որոնք դուք
ունեցել եք Հիսուս Քրիստոսին և Նրա ավետարանին հավատալու ձեր
ընտրության արդյունքում։ Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում գրի առնել, թե ինչպես կկիրառեն իրենց սովորած
սկզբունքներից որևէ մեկը։ Հորդորեք ուսանողներին ընտրություն
կատարել և հավատալ Հիսուս Քրիստոսին։

ԴԱՍ  72

524



ԴԱՍ 73

Հովհաննես 13
Նախաբան
Զատկի ուտելիքն ուտելուց հետո Հիսուսը լվաց իր
առաքյալների ոտքերը և բացահայտեց Հուդային, որպես
Իր մատնիչը: Չնայած Իր մահկանացու առաքելության
վերջին անհանգիստ շաբաթվան, Հիսուսը

կենտրոնացրեց Իր ուսմունքները հնազանդության,
ծառայության և սիրո վրա՝ հատկանիշների, որոնք
որակում էին Նրա կյանքը և պետք է որակեին Նրա
աշակերտների կյանքը բոլոր ժամանակներում:

Ուսուցման առաջարկներ

Վստահեք խոսքի զորությանը

Դուք կարող եք գայթակղվել մտածելու, թե ուսանողները չեն սիրի ուսումնասիրել սուրբ
գրությունները, կամ, որ դուք չեք կարող սովորեցնել սուրբ գրությունները օրեցօր և
պահպանել ուսանողների հետաքրքրությունը: Հիշեք, այնուամենայնիվ, որ սուրբ
գրությունները պարունակում են «կյանքի խոսքերը» (ՎևՈւ 84.85) և որ խոսքն ունի «ավելի
զորավոր ազդեցություն մարդկանց մտքերի վրա, քան սուրը կամ որևէ այլ բան» (Ալմա
31.5):

Հովհաննես 13․1-17
Հիսուսը լվանում է Իր Առաքյալների ոտքերը։

Դասից առաջ արտագծեք հետևյալ գծապատկերը գրատախտակին.

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցերը և խնդրեք ուսանողներին
խորհել, թե ինչպես կպատասխանեին (բացատրեք, որ նրանք
բարձրաձայն չեն պատասխանելու).

• Որտե՞ղ կտեղադրեիք ձեզ այս գծապատկերում:

• Դուք կցանկանա՞ք ավելի երջանիկ լինել, քան այժմ եք:

• Կարո՞ղ եք մտածել մեկի մասին, ում դուք կցանկանայիք օգնել, որ
ավելի երջանիկ լինի:

Խնդրեք ուսանողներին Հովհաննես 13 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրեն
մի սկզբունք, որը կօգնի նրանց իմանալ, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
ավելի երջանիկ լինեն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հովհաննես 13 համատեքստը,
հիշեցրեք նրանց, որ Հիսուսը նշում էր Զատկի տոնն Իր Առաքյալների
հետ: Ամփոփեք Հովհաննես 13.1–3 հատվածները, բացատրելով, որ
Հիսուսն Իր Առաքյալների հետ մասնակցում էր այս վերջին ընթրիքին՝ Իր
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խաչելությունից առաջ, Նա գիտեր, որ շուտով սպանվելու է և
վերադառնալու Իր Երկնային Հոր մոտ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 13:4–5
հատվածները, և խնդրեք դասարանին հետևել, տեսնելով, թե Հիսուսն ինչ
արեց, երբ Ինքն ու Իր Առաքյալներն ավարտեցին Զատկի ուտելիքն
ուտելը: Բացատրեք, որ հանդերձները վայր դրավ արտահայտությունը
հատված 4-ում նշանակում է, որ Հիսուսը հանեց վրայի հանդերձը, ոնց-որ
մեր օրերում մեկը հանի իր բաճկոնը:

• Ի՞նչ ծառայություն կատարեց Փրկիչն Իր աշակերտների համար:

Բացատրեք, որ «Նոր Կտակարանի ժամանակներում, մարդիկ հագնում
էին բաց սանդալներ, քայլում էին հիմնականում հողոտ
ճանապարհներով, որտեղ կուտակված էր գազանների արտաթորանքը և
լոգանքի ջրի հնարավորություն միշտ չէ որ ունեին: Նրանց ոտքերը շատ
էին կեղտոտվում և ուրիշի ոտքերը լվալը մի տհաճ անելիք էր: … Այս
հյուրընկալության ավանդույթը սովորաբար իրականացվում էր
ամենացածր մակարդակի ծառաների կողմից» (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 242): Այս վերջին ընթրիքի
ժամանակ, «Քրիստոսը հանգիստ վեր կացավ, գոտևորվեց ստրուկի կամ
ծառայի պես, և ծնկի իջավ՝ լվանալու Առաքյալների ոտքերը» (Jeffrey R.
Holland, “He Loved Them unto the End,” Ensign, Nov. 1989, 25):

Ցուցադրեք նկարները. Jesus
Washing the Apostles’ Feet (Gospel Art
Book [2009], no. 55; տես նաև
LDS.org):

• Եթե դուք այնտեղ լինեիք, երբ
Հիսուսը լվանում էր Իր
Առաքյալների ոտքերը, ինչպե՞ս
կարձագանքեիք, եթե Հիսուսը
սկսեր լվանալ ձեր ոտքերը:

• Ի՞նչ է ասում մեզ Հիսուսի
բնավորության մասին՝ Իր Առաքյալների ոտքերը լվանալու
գործողությունը:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հովհաննես 13.8-ը (Աստվածաշնչի հավելվածում):
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե ինչ ասաց
Պետրոսը, երբ Փրկիչը սկսեց լվալ նրա ոտքերը:

• Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 13.8-ի՝ ի՞նչ
ասաց Պետրոսը, երբ Փրկիչը սկսեց լվալ նրա ոտքերը:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հովհաննես 13.9-10-ը (Աստվածաշնչի հավելվածում):
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, տեսնելով, թե ինչպես
արձագանքեց Պետրոսը Տիրոջ ասածին:
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• Ի՞նչ ենք սովորում Պետրոսի մասին 9-րդ հատվածում Տիրոջ ասածին
վերաբերյալ նրա պատասխանից: (Պետրոսը վստահում էր Տիրոջը և
ցանկանում էր անմնացորդ հետևել Նրան):

Բացատրեք, որ լվալով Իր Առաքյալների ոտքերը Փրկիչը ոչ միայն
ծառայության մի գեղեցիկ արարք կատարեց, այլ Նա նաև կատարեց
Մովսեսի օրենքը և հիմնադրեց մի սուրբ արարողություն (տես Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:708–9): Այս
արարողությունը վերականգնվել է մեր տնտեսությունում՝ մարգարե
Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով (տես ՎևՈւ 88.74–75, 137–41):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 13.11
հատվածը, և խնդրեք դասարանին հետևել, տեսնելով, թե ինչո՞ւ Հիսուսն
ասաց Առաքյալներին «ոչ թէ ամենքդ մաքուր էք»:

• Ո՞ւմ էր ակնարկում Փրկիչը, երբ ասաց Առաքյալներին «ոչ թէ ամենքդ
մաքուր էք»: (Հուդա Իսկարիովտացուն, ով շուտով պիտի
մատներ Իրեն):

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 13.12–17 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել, տեսնելով, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչն Իր Առաքյալներին,
նրանից հետո, երբ լվաց նրանց ոտքերը:

• Համաձայն 13-16 հատվածների, ի՞նչ օրինակ ցույց տվեց Փրկիչը և
հրավիրեց Իր Առաքյալներին հետևել այդ օրինակին: (Թեև Փրկիչը
«Վարդապետ եւ Տէր» էր, [հատված 13] և բոլորից մեծը, Նա ծառայեց
մյուսներին):

• Հաշվի առնելով Փրկչի խոստումը, տրված Իր Առաքյալներին հատված
17-ում, ի՞նչ օրհնություններ մենք կստանանք, եթե հետևենք
մյուսներին ծառայելու Նրա օրինակին: (Չնայած ուսանողները կարող
են օգտագործել տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է հասկանան հետևյալ
սկզբունքը. Երբ հետևում ենք Փրկչի օրինակին՝ ծառայելու մյուսներին,
մենք ավելի երջանիկ կլինենք։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մենք ավելի երջանիկ կլինենք, եթե ծառայենք
մյուսներին, ինչպես Փրկիչն էր անում:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն ժամանակի մասին, երբ նրանք
ավելի երջանիկ են եղել, քանի որ հետևել են Փրկչի օրինակին՝ ծառայելով
մյուսներին: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց
փորձառություններով դասարանի հետ: Դուք ևս կարող եք կիսվել ձեր
փորձառություններից մեկով:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին սովորել մի եղանակ, թե ինչպես կարող
են կիրառել այս սկզբունքը, հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ.
Ռասսել Բալլարդի հետևյալ խոսքը.
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«Ձեր ամենօրյա առավոտյան աղոթքում խնդրեք Երկնային Հորը
առաջնորդել ձեզ, որպեսզի գտնեք Իր թանկագին զավակներից որևէ մեկին
ծառայելու հնարավորություն: Ապա զբաղվեք ձեր գործերով ձեր սիրտը լի
հավատքով և սիրով, փնտրելով որևէ մեկին, որ օգնեք: Այդ ժամանակ, ձեր
հոգևոր զգայունությունը կուժեղանա, և դուք կհայտնաբերեք ծառայելու
հնարավորություններ, որ երբեք նախկինում չեք նկատել» («Եռանդուն

ներգրավված», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 31):

• Համաձայն Երեց Բալլարդի, ինչպե՞ս մենք կարող ենք մյուսներին
ծառայելու հնարավորություններ գտնել:

Քաջալերեք ուսանողներին հետևել Փրկչի օրինակին՝ ծառայելով
մյուսներին: Կարող եք հրավիրել ուսանողներին պատրաստ լինել
հաջորդ մի քանի դասերի ընթացքում պատմելու ուրիշներին ծառայելու
իրենց փորձառությունների մասին:

Հովհաննես 13.18–30
Հիսուսը բացահայտում է Իր մատնիչին

Ամփոփեք Հովհաննես 13.18–30-ը բացատրելով, որ երբ Հիսուսն
ուսուցանեց Իր Առաքյալներին, որ նրանք երջանիկ կլինեն, եթե ծառայեն
մյուսներին, Նա ասաց, որ նրանցից մեկը մատնելու է Իրեն: Երբ
Հովհաննեսը հարցրեց Հիսուսին, թե ով է մատնելու Նրան, Հիսուսը նշեց,
որ Իր Առաքյալներից մեկը (Հուդան) կմատնի Իրեն:

Հովհաննես 13.31–38
Հիսուսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին՝ սիրել միմյանց

Հարցրեք ուսանողներին, թե արդյոք պատահե՞լ է, որ ինչ-որ մեկը
մեղադրի նրանց, որ իրենց քրիստոնյա չեն, կամ Հիսուս Քրիստոսի
ճշմարիտ աշակերտներ չեն, այն պատճառով, որ իրենք Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ են: Եթե կան ձեռք
բարձրացրած ուսանողներ, հարցրեք նրանց, թե ինչպես են արձագանքել
այդ մեղադրանքին՝ թե իրենք քրիստոնյա չեն: Եթե ոչ մի ուսանող չի
ունեցել այս փորձառությունը, հարցրեք.

• Ինչպե՞ս կարձագանքեք, եթե մեկն ասի ձեզ, որ դուք քրիստոնյա չեք:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 13.34–35
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, տեսնելով, թե
Հիսուսն ի՞նչ ասաց, ինչպե՞ս մարդիկ կիմանան, որ Առաքյալները Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներն են:

• Ըստ 34-րդ հատվածի, ի՞նչ պատվիրան տվեց Հիսուսն Իր
Առաքյալներին:

• Ըստ 35-րդ հատվածի, ի՞նչ կիմանան մյուսները, եթե Առաքյալները
սիրեն միմյանց, ինչպես Հիսուսն էր նրանց սիրում:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Իր Առաքյալներին ուղղված Փրկչի
ուսուցանող խոսքերից: (Չնայած ուսանողները կարող են օգտագործել
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տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մենք սիրենք միմյանց, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է սիրում մեզ,
մյուսները կիմանան, որ մենք Նրա աշակերտներն ենք:)

• Համաձայն այս տարի Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր սովորած
նյութերի՝ ինչպե՞ս է Հիսուսը ցույց տալիս, որ սիրում է մարդկանց:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ նոր հնչած սկզբունքի
կարևորությունը, հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Յոթանասունից Երեց Փոլ Ե. Քոլիքերի պատմածը.

«Երկու երիտասարդ միսիոներներ թակեցին մի դուռ, հուսալով գտնել մեկին,
ով կընդուներ իրենց ուղերձը: Դուռը բացվեց և բավականին խոշոր մի
տղամարդ բարևեց նրանց ոչ ընկերական ձայնով. «Կարծում եմ ասել եմ
ձեզ, որ իմ դուռը կրկին չթակեք: Ես զգուշացրել էի ձեզ, որ եթե դուք երբևէ
վերադառնաք, դա հաճելի փորձառություն չի լինի: Այժմ ինձ հանգիստ
թողեք»: Նա շտապ փակեց դուռը:

Մինչ երեցները հեռանում էին, ավելի փորձառու ավագ միսիոները իր ձեռքը դրեց կրտսեր
միսիոների ուսին, որ մխիթարեր և քաջալերեր նրան: Տղամարդը պատուհանից
աննկատելիորեն նայում էր նրանց՝ համոզվելու համար, որ նրանք հասկացել էին իր
ասածը: Նա միանգամայն ակնկալում էր տեսնել նրանց ծիծաղելիս և ծաղրելիս իր
անբարյացակամ վերաբերմունքը ի պատասխան իրենց այցելության: Ինչևիցե, երբ նա
տեսավ բարության արտահայտություն երկու միսիոներների միջև, նրա սիրտը
անմիջապես փափկեց: Նա կրկին բացեց դուռը և խնդրեց միսիոներներին վերադառնալ և
կիսել իրենց ուղերձը իր հետ:

… Իրար հանդեպ սեր ունենալու այս սկզբունքը և քրիստոսակենտրոն ունակություն
զարգացնելը մեր մտածելու, խոսքի և վարքի մեջ հիմնարար դեր ունի Քրիստոսի աշակերտ
և Նրա ավետարանի ուսուցիչներ դառնալու գործում» («Նա իսկապես սիրում է մեզ», Ensign
կամ Լիահոնա, մայ. 2012, 17):

• Այս պատմության մեջ նկարագրված միսիոներներն ինչպե՞ս էին
հետևում Տիրոջ խորհրդին՝ սիրել միմյանց:

Հրավիրեք ուսանողներին երգել «Սիրեք բոլորին» (Հիմներ, համ. 308), և
խնդրեք նրանց մտածել մեկի մասին, ով հեշտությամբ է ճանաչվում
որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ, քանի որ սեր է ցուցաբերում
մյուսների հանդեպ: Հիմնը երգելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտաբերած մարդկանց անուններով, և բացատրել, թե ինչ
կերպ են այս մարդիկ ցուցաբերում սեր մյուսների հանդեպ: Դուք
նույնպես կարող եք պատմել դասարանին ձեր մտաբերած
մարդու մասին:

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե ինչ նրանք կանեն, որպեսզի ավելի լավ սիրեն մյուսներին,
ինչպես Փրկիչն է իրենց սիրում:

Ամփոփեք Հովհաննես 13.36-38 հատվածները բացատրելով, որ այն
բանից հետո, երբ Պետրոսը հայտարարեց, որ իր կյանքը կտա Հիսուս
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Քրիստոսի համար, Հիսուսը Պետրոսին ասաց, որ դեռ աքաղաղը չկանչած
երեք անգամ կուրանա իրեն:

Սերտման սուրբ գրության կրկնություն
Առաջնորդեք ուսանողներին, որ արագ գտնեն սուրբ գրությունները,
օգտագործելով հուշումներ, որոնք կօգնեն նրանց վարժվել իրենց սուրբ
գրություններում հատվածներն արագ գտնելու գործում: Որպես
հուշումներ կարող եք օգտագործել գլխավոր բառերը,
նախադասություններ համատեքստից, վարդապետություններ ու
սկզբունքներ, և կիրառման գաղափարներ սերտման սուրբ գրությունների
քարտերից: Կարող եք նաև ինքներդ հուշումներ պատրաստել: Սուրբ
գրություններն արագ գտնելու վարժությունները, որոնք կատարելիս
ուսանողները մրցում են հատվածները գտնելում, կարող են օգնել նրանց
ակտիվորեն ներգրավվել սերտման սուրբ գրությունների հատվածները
սովորելու մեջ: Երբ օգտագործում եք սուրբ գրություններն արագ գտնելու
վարժություններ, այնպես արեք, որ չվիրավորեք ոչ մեկի զգացմունքները
կամ Սուրբ Հոգուն: Օգնեք ուսանողներին խուսափել իրենց սուրբ
գրություններին անհարգալից վերաբերվելուց կամ չափից դուրս
մրցակցային լինելուց: Կարող եք հրավիրել ուսանողներին, որ մրցեն
չափանիշի հետ, այլ ոչ թե՝ իրար: Օրինակ, ուսանողները կարող են մրցել
ուսուցչի հետ, կամ դուք կարող եք այնպես անել, որ նրանք մրցեն՝
տեսնելու, թե դասարանի քանի՞ տոկոսը կարող է գտնել որոշակի
հատվածները նշված ժամանակահատվածում:
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Հովհաննես 14
Նախաբան
Զատկի ընթրիքից հետո Հիսուսն ուսուցանեց Իր
Առաքյալներին, թե ինչպես վերադառնալ Երկնային Հոր
մոտ և ինչպես սեր ցուցաբերել Փրկչի հանդեպ:

Այնուհետև Հիսուսը խոստացավ Առաքյալներին, որ
կուղարկի նրանց մի ուրիշ Մխիթարիչ:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 14․1-14
Փրկիչն ուսուցանում է Իր Առաքյալներին, թե ինչպես վերադառնալ Երկնային
Հոր մոտ

Եթե հնարավոր է, ցուցադրեք ձեր քաղաքի քարտեզը և հրավիրեք
ուսանողներին որոշել իրենց ներկայիս գտնվելու տեղը դրա վրա:
Քարտեզի վրա մատնացույց արեք մեկ այլ վայր, որը ծանոթ է
ուսանողներին: Խնդրեք նրանց թղթի մի կտորի վրա գրել, թե ինչպես
կարող են հասնել իրենց ներկա տեղից այդ տեղը: Հրավիրեք մեկ կամ
երկու ուսանողների ասել, թե ինչ են գրել:

Գրատախտակին գրեք Սելեստիալ Արքայության: Հարցրեք ուսանողներին,
թե ինչ ուղղություններ կտային մեկին, ով կցանկանար իմանալ, թե
ինչպես հասնել սելեստիալ արքայություն:

Խնդրեք ուսանողներին Հովհաննես 14 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրեն
մի ճշմարտություն, որը կօգներ նրանց իմանալ, թե ինչպես վերադառնալ
Երկնային Հոր մոտ և մտնել սելեստիալ արքայություն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հովհաննես 14 գլխի
համատեքստը, հիշեցրեք նրանց, որ Փրկիչն Իր Առաքյալների հետ նշում
էր Զատկի տոնը Երուսաղեմում, վերին սենյակում: Զատկի ընթրիքից
հետո Հիսուսն ասաց Իր աշակերտներին, որ շուտով լքելու է նրանց (տես
Հովհաննես 13.33):

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 14․1-5 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել, տեսնելով, թե ինչ ուսուցանեց Հիսուսն Իր Առաքյալներին,
որպեսզի մխիթարի նրանց:

• Ի՞նչ ուսուցանեց Հիսուսն Իր Առաքյալներին, որպեսզի
մխիթարի նրանց:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «Իմ Հօր տանը շատ բնակարաններ
կան» արտահայտությունը 2 հատվածում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ խոսքը.
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«Իմ Հոր տանը շատ բնակարաններ կան» [նախադասությունը] … պետք է
լինի՝ «Իմ Հոր թագավորությունում շատ թագավորություններ կան»,
որպեսզի դուք լինեք Աստծո ժառանգները և իմ ժառանգակիցները: … Կան
բնակարաններ նրանց համար, ովքեր հնազանդվում են սելեստիալ օրենքին,
և կան այլ բնակարաններ նրանց համար, ովքեր չեն համապատասխանում
օրենքին՝ ամեն մարդ ըստ իր կարգի» (Եկեղեցու Նախագահների

ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 219):

Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները գրեն թագավորություն և
թագավորություններ բառերն իրենց սուրբ գրություններում՝ տանը և
բնակարաններ բառերի վերևում՝ Հովհաննես 14.2 հատվածում:

• Հովհաննես 14.1–4 հատվածներում, ո՞ր ուսմունքները կարող էին
մխիթարող լինել Առաքյալների համար:

• Համաձայն 5 հատվածի՝ ինչպե՞ս արձագանքեց Թովմասը Փրկչի այն
ասածին, թե Իր Առաքյալները գիտեն Երկնային Հոր թագավորության
ճանապարհը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 14.6
հատվածը, և դասարանին խնդրեք տեսնել, թե ինչ պատասխանեց
Հիսուսը Թովմասի հարցին:

Հովհաննես 14.6 սուրբ գրությունների սերտման հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իերնց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Հղում արեք դասի վերջում գտնվող
Ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին սերտել այդ հատվածները:

• Ինչպե՞ս Հիսուսը պատասխանեց Թովմասի հարցին:

Գրատախտակին նկարեք մի ճանապարհ: Ճանապարհի մի ծայրում գրեք
Մենք, մյուս ծայրում գրեք Երկնային Հոր Թագավորություն: Գրեք Ճանապարհ
ճանապարհի տակ և նշեք, որ այս արտահայտությունը վերաբերում է այն
ուղուն, որը տանում է մի տեղից դեպի մյուսը:

• Ի՞նչ առումով է Փրկիչը՝ Ճանապարհ: (Ուսանողները կարող են ասել, որ
Փրկիչը ցույց է տալիս մեզ, թե ինչպես ապրենք, որպեսզի նմանվենք
Աստծուն, և թե ինչպես արժանանանք Երկնային Հոր ներկայությունում
ապրելուն։)

Գրատախտակին «Ճանապարհի» տակ գրեք Ճշմարտություն և Կյանք:

• Ի՞նչ առումներով է Հիսուսը Քրիստոսը Ճշմարտություն: (Նա բոլոր
ճշմարտությունների աղբյուրն է և կատարյալ ձևով ապրել է այդ
ճշմարտություններով։)

• Ի՞նչ առումներով է Հիսուսը Կյանք: (Նա հնարավոր է դարձնում մեզ
համար, որ հաղթահարենք ֆիզիկական մահը և հարություն առնենք
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անմահ ֆիզիկական մարմիններով և հաղթահարենք հոգևոր մահը՝
հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար: Նա է «լույս, որը բոլոր
բաների մեջ է, որը կյանք է տալիս բոլոր բաներին» [ՎևՈւ 88.13]։)

Գրատախտակին նկարված ճանապարհի տակ գրեք Հիսուս Քրիստոսն է՝
«Ճանապարհ» բառի կողքին:

• Քննարկվածի հիման վրա, ինչպես կամփոփեք Փրկչի խոսքերի
նշանակությունը, որ «ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով»
(Հովհաննես 14.6): (Չնայած ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Միայն Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով և
հետևելով Նրա ուղուն մենք կարող ենք մտնել Երկնային Հոր
թագավորությունը:)

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք փորձենք հետևել մի ուղով, որը Փրկչի
ուղին չէ:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից Երեց
Լորենս Ե. Քորբրիջի հետևյալ խոսքը: Դասարանի անդամներին խնդրեք
լսել, թե ինչ կպատահի, եթե փորձենք հետևել մի ուղու, որը Փրկչի
ուղին չէ:

«Կա միայն մեկ ճանապարհ դեպի երջանկություն և ինքնակայացում: Նա է
Ճանապարհը: Յուրաքանչյուր այլ ճանապարհ, ցանկացած այլ
ճանապարհ, ինչպիսին էլ որ լինի, անմտություն է: …

… Մենք կարող ենք կամ հետևել Տիրոջը և օժտվել Նրա զորությամբ ու
ունենալ խաղաղություն, լույս, ուժ, գիտելիք, վստահություն, ուղղություն, սեր
և ուրախություն, կամ կարող ենք գնալ որևէ այլ ճանապարհով, ցանկացած

այլ ճանապարհով, ինչպիսին էլ այն լինի, և գնալ միայնակ, առանց Նրա աջակցության,
առանց Նրա զորության, առանց ուղղության, խավարի, խառնաշփոթի, կասկածի, վշտի ու
հուսահատության մեջ: Եվ ես հարցնում եմ, ո՞ր ճանապարհն է ավելի հեշտ: …

Կա միայն մեկ ճանապարհ դեպի երջանկություն և ինքնակայացում: Հիսուս Քրիստոսն է
ճանապարհը» («Ճանապարհը» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 34, 36):

• Ըստ Երեց Քորբրիջի, ի՞նչ կպատահի, եթե մենք չհետևենք
Փրկչի ուղուն:

• Ի՞նչ կպատահի, եթե հետևենք Փրկչի ուղուն:

Ուսանողներին խնդրեք խորհել փորձառությունների մասին, որ նրանք
ունեցել են՝ երբ օրհնվել են Փրկչի ուղուն հետևելով: Հրավիրեք մի
քանիսին` կիսվել իրենց փորձառություններով:

Ամփոփեք Հովհաննես 14.7–14 հատվածները, բացատրելով, որ Փրկիչն
ուսուցանել է Իր Առաքյալներին, որ երկիր գալու Իր նպատակներից մեկը՝
Իր խոսքերի ու գործերի միջոցով բացահայտելն է Երկնային Հոր
ճշմարիտ բնույթը: Նա նաև խոստացավ Իր Առաքյալներին, որ նրանք
զորություն կունենան մեծ գործեր կատարելու:
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Հովհաննես 14.15–31
Հիսուսն ուսուցանում է Իր Առաքյալներին, թե ինչպես սեր ցուցաբերել
Իր հանդեպ

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մեկի մասին, ում սիրում են:

• Ինչպե՞ս եք ցույց տալիս ձեր սերը այդ մադու նկատմամբ:

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 14.15
հատվածը, և խնդրեք դասարանին տեսնել, թե Հիսուսն ի՞նչ ասաց Իր
Առաքյալներին, որ անեն, որպեսզի ցույց տան իրենց սերը Իր հանդեպ:

Հովհաննես 14.15-ը սուրբ գրությունների սերտման հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելը կօգնի ուսանողներին

լավացնել հիմնական վարդապետությունների ըմբռնումը և պատրաստ լինել ուսուցանել
դրանք ուրիշներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների
սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել
դրանք: Հղում կատարեք դասի վերջում տրված ուսուցանման համար գաղափարներին,
որպեսզի օգնեք ուսանողներին` սերտել այս հատվածները:

• Ելնելով նրանից, թե Հիսուսն ինչ ուսուցանեց Իր Առաքյալներին՝ ի՞նչ
կարող ենք մենք անել, որպեսզի ցույց տանք մեր սերը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ: (Ուսանողները պետք է ասեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Մենք ցույց ենք տալիս մեր սերը Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ պահելով Նրա պատվիրանները:)

Դասարան բերեք մի քանի թղթե ժապավեններ, որոնց վրա գրված կլինեն
պատվիրաններ՝ (ինչպես օրինակ, հնազանդվել Իմաստության Խոսքին,
վճարել տասանորդը, և սուրբ պահել Հանգստության օրը): Հրավիրեք մի
քանի ուսանողների կանգնել դասարանի առաջ: Հրահանգեք ամեն մեկին
վերցնել թղթի մի ժապավեն, կարդալ պատվիրանը բարձրաձայն, և
բացատրել, թե այդ պատվիրանը պահելով ինչպես կարող ենք ցույց տալ
մեր սերը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: Այնուհետև խնդրեք նրանց
վերադառնալ իրենց տեղերը:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե որքա՞ն լավ են իրենք ցույց տալիս
իրենց սերը Փրկչի հանդեպ՝ պահելով Նրա պատվիրանները: Քաջալերեք
նրանց նպատակ դնել՝ ցույց տալու իրենց սերը Փրկչի հանդեպ, ավելի
լավ պահելով պատվիրաններից մեկը կամ մեկից ավել, որոնք
հնարավոր է դժվար են իրենց համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես
14.16–17, 26 հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել,
փնտրելով Իր Առաքյալներին տված Տիրոջ խոստումը:

• Ի՞նչ խոստացավ Փրկիչն Իր Առաքյալներին:

Բացատրեք, որ «ուրիշ Մխիթարիչ» արտահայտությունը հատված 16-ում
վերաբերում է Սուրբ Հոգուն: Քանի որ Իր մահկանացու ծառայության
ժամանակ Փրկիչը մխիթարիչ էր Իր Առաքյալների համար, Նա կոչեց
Սուրբ Հոգին ուրիշ Մխիթարիչ:
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• Համաձայն Հովհաննես 14.16–17, 26 հատվածների, Սուրբ Հոգին ի՞նչ
կարող է անել մեզ համար: (Իրենց խոսքերով պատմելով
ուսանողները պետք է հասկանան հետևյալ ճշմարտությունը. Սուրբ
Հոգին կարող է մխիթարել մեզ, ուսուցանել մեզ բոլոր բաները, և բերել
բոլոր բաները մեր հիշողության մեջ:)

Հրավիրեք ուսանողներին գրել հետևյալ հարցերի պատասխաններն
իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում.

• Ե՞րբ եք զգացել, որ Սուրբ Հոգին մխիթարել է ձեզ։ Ե՞րբ եք զգացել, որ
Նա ուսուցանել է ձեզ։ Ե՞րբ է Նա օգնել ձեզ, որ բաներ հիշեք:

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի կամավորների`
կիսվել իրենց գրածով:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 14.18–23 հատվածները:

• Համաձայն 21 և 23 հատվածների, ինչպե՞ս մենք կօրհնվենք, եթե
պահենք պատվիրանները: (Չնայած ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է հասկանան հետևյալ
սկզբունքը. Եթե մենք պահենք պատվիրանները, Երկնային Հայրը և
Հիսուս Քրիստոսը մեզ հետ կլինեն:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Երկնային Հայրը և Հիսուս
Քրիստոսը կլինեն մեզ հետ: (Սա վերաբերում է Երկնային Հոր և
Հիսուս Քրիստոսի անձնապես հայտնվելուն [տես ՎևՈւ 130.3]:)

Բացատրեք, որ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը սովորեցրել է, որ մինչ Սուրբ
Հոգին կոչվում է առաջին Մխիթարիչ, Հիսուս Քրիստոսը երկրորդ
Մխիթարիչն է: Որպեսզի ստանանք Նրան որպես Երկրորդ Մխիթարիչ,
մենք նախ պետք է հավաքք զարգացնենք Նրա հանդեպ, ապաշխարենք,
մկրտվենք, ստանանք Սուրբ Հոգին և ձգտենք արդարակյաց լինել ու
ծառայել Աստծուն: Եթե անենք այս բաները, ի վերջո «Հիսուս Քրիստոս
անձը կայցելի [մեզ], կամ Նա կհայտնվի [մեզ] ժամանակ առ ժամանակ,
…և երկինքների տեսլականները կբացվեն [մեզ], և Տերը կուսուցանի [մեզ]
դեմ առ դեմ» (in History of the Church, 3:380–81): Խոստումը կիրականանա
համաձայն Տիրոջ կամքի և ժամանակի (տես ՎևՈւ 88.68):

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 14.27հատվածը,
փնտրելով Փրկչի ուղերձը Իր Առաքյալներին:

• Ինչպե՞ս է հատված 27-ի Փրկչի ուղերձը վերաբերում այս դասին մեր
հայտնաբերած սկզբունքներին:

• Ո՞րն է տարբերությունը՝ Փրկչի առաջարկած խաղաղության և
աշխարհի առաջարկած խաղաղության միջև:

Ամփոփեք Հովհաննես 14.28–30 և Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 14.30 (հատված 30, ծանոթագրություն ա) բացատրելով, որ
Հիսուսն ասել է Իր Առաքյալներին, որ պետք է ուրախանան, քանի որ Նա
շուտով հեռանալու է իրենց մոտից և վերադառնալու է Երկնային Հոր մոտ:
Նա նաև ասաց, որ Սատանան զորություն չունի Նրա վրա, քանի որ Նա
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հաղթել է աշխարհին: Հիսուսն ասաց Առաքյալներին, որ Սատանան
կարող դեռ ազդել նրանց վրա, քանի որ նրանք դեռ չեն ավարտել իրենց
աշխատանքը երկրի վրա:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 14.31 հատվածը,
տեսնելով, թե Փրկիչն ինչ էր ցանկանում, որ աշխարհն իմանար:

• Ի՞նչ էր Փրկիչը ցանկանում, որ աշխարհն իմանար:

• Ինչպե՞ս էր Փրկիչը ցույց տալիս Իր սերը Երկնային Հոր հանդեպ:

Եզրափակեք, հրավիրելով ուսանողներին վկայել, թե այս դասի
սկզբունքներն ինչպես կօգնեն նրանց, երբ փորձում են վերադառնալ
Աստծո ներկայությունը՝ սելեստիալ արքայությունում:

Սուրբ գրությունների սերտման հատված՝ Հովհաննես 14․6:
Օգնեք ուսանողներին անգիր սովորել Հովհաննես 14.6 հատվածը, կարող
եք օգտագործել այս ձեռնարկի վերջում տրված հավելվածի
գաղափարներից որևէ մեկը:

Սուրբ գրությունների սերտման հատված՝ Հովհաննես 14․15:
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին անգիր սովորել Հովհաննես 14.15
հատվածը, հրավիրեք նրանց գրել այա մի թղթի վրա: Խնդրեք նրանց
այնքան կրկնել այս հատվածը մինչև որ մտապահեն: Այնուհետև թող
դնեն այդ թուղթը այնպիսի մի տեղ, որտեղ այն կհիշեցնի նրանց իրենց
սերը ցույց տալ Տիրոջ հանդեպ՝ պահելով Նրա պատվիրանները:
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ԴԱՍ 75

Հովհաննես 15
Նախաբան
Իր մահկանացու ծառայության վերջին երեկոյի
ընթացքում` Վերջին Ընթրիքից հետո, Փրկիչն ուսուցանեց
Իր Առաքյալներին, որ Նա է Ճշմարիտ Որթը և Իր
աշակերտները ճյուղերն են: Նա պատվիրեց Իր

աշակերտներին սիրել միմյանց և նախազգուշացրեց
նրանց հալածանքից, որ նրանք տանելու էին Իր հետ
ընկերակցելու պատճառով:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 15․1-11
Հիսուսը բացատրում է, որ Նա է Ճշմարիտ Որթը

Մինչև դասի սկսելը գրեք գրատախտակին հաջողակ, դժբախտ, ուրախ,
չորացած, արժանի, անպտուղ, պտղաբեր, արդյունավետ, առատ, և
անհաջողակ բառերը:

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել իրենց՝ նայելով իրենց կյանքին
60 տարի անց:

• Այս բառերից որը կկամենայիք, որ նկարագրեր ձեր կյանքը: Ինչո՞ւ:

Նկարեք խաղողի որթի մի նկար
գրատախտակին։ Կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողներն
արտագրեն այդ պատկերն իրենց
դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում։
Բացատրեք, որ Հիսուսն
օգտագործել է խաղողի որթի
փոխաբերությունը՝ օգնելու Իր
աշակերտներին հասկանալ, թե ինչպես ապրել պտղաբեր, արդյունավետ
և առատ կյանքով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 15․1-5
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, գտնելով, թե
ինչ է ներկայացնում այս փոխաբերությունը:

• Ի՞նչ է ներկայացնում որթը։ (Պիտակավորեք գրատախտակին
նկարված որթը Հիսուս Քրիստոս:)

• Ի՞նչ են ներկայացնում ճյուղերը: (Պիտակավորեք ճյուղերը Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներ:)

• Եթե Հիսուս Քրիստոսը որթն է, և մենք Նրա ճյուղերն ենք, ի՞նչ կարող է
իրենից ներկայացնել պտուղը: (Պտուղը կարող է ներկայացնել Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտների կատարած արդար գործերը և
արարքները:) Պիտակավորեք պտուղը Արդար գործեր:)
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Նշեք մշակ բառը 1 հատվածում:

• Ո՞վ է մշակը: (Նա, ով խնամում է խաղողի այգին:)

• Ըստ 1-2 հատվածների, ինչպե՞ս է Երկնային Հայրը նման մշակի:
(Բացատրեք, որ Հայր Աստված տնկեց ճշմարիտ որթը [Հիսուս
Քրիստոսին], ումից բոլոր մյուսները սնուցում կվերցնեն:)

Ցույց տվեք դասարանին մի փոքրիկ ճյուղ կամ ոստ, որը դուք կտրել եք
ծառից և բացատրեք, թե ինչ ոգևորությամբ եք սպասում այն ժամանակին,
երբ կկարողանաք պտուղ քաղել այդ ճյուղից և ուտել այն: Հարցրեք
դասարանին, թե նրանց կարծիքով, երբ կկարողանան ուտել այդ ճյուղի
պտուղը:

• Ինչո՞ւ այդ ճյուղը որևէ պտուղ չի տա: (Որովհետև այն կտրված է
ծառից, այն չի կարող սնուցում ստանալ պտուղ տալու համար:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 15․4-5
հատվածը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, թե ըստ Փրկիչի,
ինչ է անհրաժեշտ, որ պտուղն աճի ճյուղի վրա:

• Ըստ Հիսուսի, ի՞նչ է անհրաժեշտ, որ պտուղն աճի ճյուղի վրա: (Ճյուղը
պետք է «կենա» որթում:)

• Ինչպե՞ս է այս ճյուղը նման ինչ-որ մեկին, ով առանձնացվել է կամ
կտրվել Փրկիչից:

Հրավիրեք ուսանողներին նշել յուրաքանչյուր անգամ կենալ կամ մնում է
բառերը 4–5 հատվածներում: Բացատրեք, որ կենալ բառը այս
հատվածներում նշանակում է մնալ անսասան և ընդմիշտ կառչած Հիսուս
Քրիստոսին և Նրա Եկեղեցուն (Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, «Կացեք ինձանում»
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2004, 32):

• Ըստ 5-րդ հատվածի, որո՞նք են մնալու կամ Փրկիչին անսասան
կապված լինելու արդյունքը: (Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները շատ
պտուղ կբերեն:)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Եթե մենք
պահենք պատվիրանները, մենք կկենանք Փրկիչի սիրո մեջ և …

Որպեսզի օգնեք դասարանին հասկանալ ուղիներից մեկը, որով Հիսուս
Քրիստոսն օգնում է մեզ պահել պատվիրանները և կենալ Նրա սիրո մեջ,
հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն ընթերցել հետևյալ միտքը.

«Նմանապես, Տիրոջ շնորհի միջոցով է, որ անհատները, Հիսուս Քրիստոսի քավության
հանդեպ հավատքի և իրենց մեղքերն ապաշխարելու միջոցով, ստանում են ուժ և
օգնություն՝ անելու բարի գործեր, ինչը, այլապես, չէին կարողանա անել, եթե ինքնուրույն
մնային: Այդ շնորհը զորություն է, որը թույլ է տալիս տղամարդկանց և կանանց ակնկալել
հավիտենական կյանք և վեհացում նրանից հետո, երբ գործադրել են իրենց լավագույն
ջանքերը (Աստվածաշնչի բառարան «Շնորհ»):

• Որո՞նք են այն ուղիները, որոնցով Հիսուս Քրիստոսը զորացնում է մեզ՝
պատվիրանները պահելու համար:
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Ամփոփեք Հովհաննես 15.6–8-ը բացատրելով, որ Փրկիչն ուսուցանել է, որ
նրանք, ովքեր չեն կենում Նրանում, նման են ճյուղին, որը կտրվում է: Այն
թառամում է և չորանում, իսկ այն անձինք, ովքեր կենում են Հիսուս
Քրիստոսում, առաջ են բերում արդար գործեր, որոնք փառավորում են
Աստծուն:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի կենանք կամ անսասան կապված
լինենք Փրկիչի հետ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 15․9-11
հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան, փնտրելով, թե
ինչ ուսուցանեց Հիսուսն Իր աշակերտներին անել, և ինչ օրհնություններ
էին նրանք ստանալու:

• Հիսուսն ի՞նչ ուսուցանեց անել Իր աշակերտներին:

• Ինչպե՞ս է պատվիրանները պահելը թույլ տալիս մեզ կենալ Փրկիչի
սիրո մեջ: (Բացատրեք, որ չնայած Հայրն ու Որդին սիրում են մեզ
կատարյալ և հավիտենական սիրով, Նրանց պատվիրանները պահելը
թույլ է տալիս մեզ ստանալ օրհնությունների լրիվությունը, որ Նրանք
սիրառատորեն ցանկանում են տալ մեզ [տես 1 Նեփի 17.35, ՎևՈւ 95.12,
130.20–21]:)

• Համաձայն 11-րդ հատվածի, ինչո՞ւ Հիսուսն ուսուցանեց Իր
աշակերտներին կենալ Իրենում և առաջ բերել արդար գործեր:

Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչպես նրանք կլրացնեին գրատախտակի
անավարտ նախադասությունը որպես սկզբունք, որը հիմնված է 11-րդ
հատվածում իրենց կարդացածի վրա: (Օգտագործելով ուսանողների
խոսքերը, լրացրեք գրատախտակի միտքը որպեսզի այն արտահայտի
հետևյալ սկզբունքը. (Եթե մենք պահենք պատվիրանները, մենք կկենանք
Փրկիչի սիրո մեջև կստանանք ուրախության լիություն:)

• Ինչո՞ւ եք կարծում որ Փրկիչում կենալը թույլ է տալիս մեզ ստանալ
ուրախության լիություն։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մեկի մասին, ում նրանք ճանաչում են, ով
ուրախություն ունի, որովհետև կենում է Փրկիչում: Խնդրեք մի քանի
ուսանողների կիսվել, թե ում մասին են նրանք մտածել, և ինչպես է այդ
մարդու օրինակը լավ օրինակ հանդիսացել այս սկզբունքի համար։ Դուք
նաև կարող եք հրավիրել ուսանողներին կիսվելու, թե ինչպես Փրկիչում
կենալը նրանց ուրախություն է բերել:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել ուղիների մասին, որոնցով նրանք
կարող են մնալ անսասան կապված Փրկիչի հետ և այդ պատճառով
ստանալ ավելի մեծ ուրախություն:

Հովհաննես 15.12-17
Հիսուսը պատվիրում է Իր աշակերտներին սիրել միմյանց

Գրեք գրատախտակին Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ
Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնի հետևյալ միտքը. (Այս հայտարարությունը
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կարելի է գտնել “The Mission and Ministry of Jesus Christ,” Ensign, Apr.
2013, 38.)

«Իհարկե Հիսուսին երկրպագելու ամենալավ միջոցը Նրան ընդօրինակելն
է» (Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն):

Ընդգծեք երկրպագել և ընդօրինակել բառերը գրատախտակի
նախադասության մեջ: Հրավիրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչ են
նշանակում ընդգծված բառերը: (Երկրպագելը մեծ սեր է և հարգանք, իսկ
ընդօրինակել նշանակում է նմանվել կամ օրինակ վերցնել:)

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ Հիսուսին ընդօրինակելը լավագույն ուղին է ցույց
տալու, որ մենք սիրում ենք և հարգում Նրան:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 15.12
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչպես է Փրկիչը
խնդրում մեզ ընդօրինակել իրեն:

• Ի՞նչ է Հիսուսը պատվերել մեզ անել: (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր խոսքեր, բայց պետք է արտահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը: Տերը պատվիրել է մեզ սիրել միմյանց, ինչպես Նա է
սիրում մեզ: Խրախուսեք ուսանողներին մտածել այս ճշմարտությունը
նշելու մասին հատված 12:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում սիրել որևէ մեկին այնպես, ինչպես
Հիսուս Քրիստոսն է սիրում մեզ:

Ուսանողներին խնդրեք մտքում կարդալ Հովհաննես 15.13–17
հատվածները, փնտրելով, թե ինչպես Հիսուսը սիրեց մեզ: Բավարար
ժամանակ հատկացնելուց հետո, նրանց բաժանեք զույգերի և խնդրեք
քննարկել իրենց ընկերակիցների հետ իրենց գտածը։ Ապա տվեք
հետևյալ հարցերը.

• Համաձայն հատված 13-ի, ի՞նչ ասաց Փրկիչն այն մասին, թե ինչն է
սիրո մեծագույն դրսևորումը:

• Ինչպե՞ս նա ցույց տվեց այդպիսի սեր:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ ավելի շատ բան, թե ինչ է
նշանակում վար դնել մեր կյանքերը, որևէ ուսանողի հանձնարարեք
բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստայի
հետևյալ հայտարարությունը․

«[Հիսուս Քրիստոսը] մեզ տվեց սիրո մեծագույն օրինակ, երբ Նա
հայտարարեց. «Ոչ ով նորանից աւելի մեծ սէր չունի, որ մէկն իր անձը դնէ իր
բարեկամների համար» [Հովհաննես 15.13]: Նա հետագայում քավեց մեր
բոլոր մեղքերը, և ի վերջո տվեց Իր կյանքը մեզ համար:

Մենք կարող ենք վար դնել մեր կյանքը նրանց համար, ում մենք սիրում ենք,
ոչ թե ֆիզիկապես մահանալով նրանց համար, այլ տալով մեր ժամանակը,
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միշտ ներկա լինելով նրանց կյանքում, ծառայելով նրանց, լինելով քաղաքավարի, քնքուշ և
ցույց տալով իսկական սեր նրանց հանդեպ, ովքեր մեր ընտանիքից են և բոլոր մարդկանց
հանդեպ, ինչպես սովորեցրել է Փրկիչը» («Վաղվան մի թողեք այն, ինչ կարող եք անել
այսօր», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2007, 74):

• Ըստ Երեց Կոստայի, որոնք են այն ուղիները, որոնցով մենք կարող
ենք վար դնել մեր կյանքն ուրիշների համար:

• Ե՞րբ է որևէ մեկը վար դրել իր կյանքը այս ուղիներից մեկով
ձեզ համար:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել ուրիշներին սիրելու Փրկիչի
պատվիրանի մասին, ինչպես Նա է սիրում մեզ: Մի քանի րոպե
ժամանակ տվեք նրանց, որպեսզի իրենց դասարանային տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրեն ինչ որ
մեկի մասին, ում հանդեպ, նրանց կարծիքով, Փրկիչը կցանկանար, որ
իրենք սեր ցույց տային և մի պլան, թե ինչպես այդ անեն:

Օգնեք ուսանողներին կիրառել վարդապետություններն ու
սկզբունքները

Ուսանողները, ավելի հավանական է, կիրառեն վարդապետություններն ու սկզբունքները,
որոնք իրենք են գտել սուրբ գրություններում, երբ նրանք զգում են դրանց ճշմարտությունն
ու կարևորությունը Հոգու միջոցով և զգում որոշ հրատապություն` կիրառելու դրանք իրենց
կյանքում: Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ վարդապետությունների և սկզբունքների
ճշմարտությունն ու կարևորությունը, խրախուսեք նրանց խորհել և գրել այն ուղիների
վերաբերյալ, որոնցով կարող են կիրառել կամ ապրել այդ ճշմարտություններով, որոնք
նրանք սովորել են:

Հովհաննես 15.18–27
Հիսուսը նախազգուշացնում է Իր աշակերտներին այն հալածանքների մասին,
որոնք նրանք կտանեն Իր մասին վկայելու համար:
Բացատրեք, որ Փրկիչն ուսուցանեց Իր աշակերտներին Իրենում կենալու
մասին և միմյանց հանդեպ սեր ցույց տալու մասին, սովորեցրեց նրանց,
թե ինչ էր պատահելու իրենց հետ այն հատուկ վկայության համար, որ
նրանք ունեին Իր մասին և այն պատասխանատվության մասին, որ պետք
է կիսվեին դրանով:

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 15.18–20-ը և
խնդրեք դասարանին փնտրել, թե Հիսուսն ինչ ուսուցանեց այն մասին, թե
ինչպես էր աշխարհը վերաբերվելու Իր աշակերտներին: (Բացատրեք, որ
այս հատվածներում «աշխարհը» վերաբերվում է մարդկանց, ովքեր
մեղսավոր են և հակառակվում են Աստծուն:)

• Ի՞նչ ուսուցանեց Հիսուսն այն մասին, թե ինչպես աշխարհը
կվերաբերվի Իր աշակերտներին:

Դուք կարող եք նշել ուսանողներին, որ քանի որ աշխարհն ատում է
Փրկիչի աշակերտներին, ուսանողները հավանաբար կհանդիպեն
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հակամորմոնական և ատելությամբ լցված լրատվամիջոցների և
համացանցային կայքերի: Որոշ ուսանողներ կենթարկվեն հեռացման,
ծաղրի և ահաբեկչության, ներառյալ էլեկտրոնային սարքերով ուղարկվող
ահաբեկչության:

Եթե հնարավոր է, դուք կարող եք հրահանգել ուսանողներին, թե ինչպես
և որտեղ պատասխաններ գտնել Եկեղեցու դեմ ուղղված ատելությամբ լի
մեղադրանքներին: Բացի օգնություն որոնելուց վստահված
մեծահասակներից, ուսանողները կարող են առցանց ռեսուրսներ գտնել
mormonnewsroom.org, lds.org/topics, և seektruth.lds.orgկայքերում:

Ամփոփեք Հովհաննես 15.21–25-ը բացատրելով, որ Հիսուս Քրիստոսը
հաստատեց, որ նրանք, ովքեր ատում են Իրեն, ատում են նաև Հորը, և
նրանք հաշվետու կլինեն իրենց ընտրությունների համար:

Բացատրեք, որ չնայած Փրկիչի հետևորդների հանդեպ ուրիշների
ատելությանը և հալածանքին, Հիսուս Քրիստոսն ապահովել է ուղիներ
աշխարհի համար` վկայություն ստանալու Իր մասին: Հանձնարարեք
ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 15.26–27 հատվածները՝
փնտրելով վկաների, ովքեր աշխարհին կվկայեն Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

• Ի՞նչ ասաց Փրկիչը նրանց մասին, ովքեր կվկայեն Իր
աստվածայնության մասին: (Սուրբ Հոգին և Փրկիչի աշակերտները:)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այս դասի սկզբունքների և
ճշմարտությունների մասին: Խրախուսեք նրանց վերհիշել, թե ինչ են
նրանք տպավորվել անել և հետևել հուշումներին, որոնք նրանք
հավանաբար ստացել են Սուրբ Հոգուց:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հովհաննես 11–15
(Մաս 15)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Հովհաննես 11–15-ից (մաս 15) ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և
սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս։ Դասը, որը դուք
սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա։

Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ։

Օր 1 (Հովհաննես 11)
Երբ ուսանողները կարդացին, թե ինչպես է Հիսուսը կենդանացնում Ղազարոսին մեռելներից, նրանք

սովորեցին հետևյալ սկզբունքները․ Մենք կարող ենք հավատք գործադրել առ Հիսուս Քրիստոսը մեր
փորձությունների ընթացքում։ Հիսուս Քրիստոսը Հարությունն ու կյանքն է։ Եթե մենք հավատանք Հիսուս
Քրիստոսին, մենք կարող ենք ունենալ հավերժական կյանք։ Եթե մենք հավատք գործադրենք առ Հիսուս
Քրիստոսը մեր փորձությունների ընթացքում, ապա մեր Հավատքը Նրա հանդեպ կհաստատվի և կխորանա։

Օր 2 (Հովհաննես 12)
Այս դասում ուսանողները սովորեցին Մարթայի և Ղազարոսի քույր Մարիամի մասին, ով օծեց Հիսուսի
ոտքերը և դեպի Երուսաղեմ Փրկիչի հաղթական մուտքի մասին։ Նրանք նաև սովորեցին Երուսաղեմում

ուսուցանած Փրկիչի ուսմունքների մասին։ Փրկիչի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին հետևյալ

ճշմարտությունները․ Հրաշքներն ինքնին չեն ստիպում մեզ հավատալ Հիսուս Քրիստոսին։ Մտածել ավելի

շատ գոհացնել մյուսներին, քան գոհացնել Աստծուն. այս սկզբունքը կարող է խանգարել մեզ բացահայտ

կերպով ընդունել մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի հանդեպ։ Եթե մենք հավատանք

Հիսուս Քրիստոսին, մենք ստիպված չենք լինի ապրել հոգևոր խավարում։

Օր 3 (Հովհաննես 13)
Երբ ուսանողները կարդացին Առաքյալների ոտքերը լվանալու Փրկիչի պատմությունը, նրանք սովորեցին
հետևյալ ճշմարտությունները․ Երբ մենք հետևենք Փրկիչի օրինակին և ծառայենք ուրիշներին, ավելի

երջանիկ կլինենք։ Երբ մենք սիրենք միմյանց, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը սիրեց մեզ, այլ մարդիկ կիմանան,
որ մենք Նրա աշակերտներն ենք։

Օր 4 (Հովհաննես 14-15)
Այս դասում, ուսանողներն ուսումնասիրեցին այն ուսմունքները, որոնք Փրկիչը ներկայացրեց Իր
Առաքյալներին՝ նախքան Իր քավող զոհաբերությունը սկսելը։ Նրանք սովորեցին, որ միայն Հիսուս Քրիստոսի

Քավության շնորհիվ և Նրա ճանապարհը բռնելով, մենք կարող ենք մտնել Երկնային Հոր արքայությունը։

Նրանք նաև սովորեցին, որ մենք ցույց ենք տալիս Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը, երբ պահում

ենք Նրա պատվիրանները, և որ Սուրբ Հոգին կսփոփի մեզ, կուսուցանի և կհիշեցնի մեզ ամեն բանի մասին։

Երբ ուսանողները սովորեցին որթի ու ճյուղերի մասին, նրանք իմացան, որ եթե մենք պահենք

պատվիրանները, մենք կմնանք Փրկիչի սիրո մեջ և կստանանք լիակատար ուրախություն։
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Ներածություն
Այս դասը կօգնի ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ պետք է անեն,
որպեսզի վերադառնան Երկնային Հոր մոտ։ Բացի այդ, երբ ուսանողները
վերանայեն Հովհաննես 14-ում գրված Տիրոջ խորհուրդը, նրանք կարող են
մտածել, թե ինչպես կարող են ավելի լավ հետևել Փրկիչի ուղուն։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 14․1-14
Փրկիչն ուսուցանում է Իր Առաքյալներին, թե ինչպես վերադառնալ Երկնային
Հոր մոտ։

Եթե հնարավոր է, ցուցադրեք ձեր քաղաքի քարտեզը և հրավիրեք
ուսանողներին նշել իրենց ներկայիս գտնվելու վայրը քարտեզի վրա։
Քարտեզի վրա գտեք մեկ այլ վայր, որը ծանոթ է ուսանողներին։
Հանձնարարեք նրանց թղթի վրա գրի առնել, թե ինչպես կարող են իրենց
գտնվելու վայրից հասնել այդ մյուս վայրը։ Հրավիրեք մեկ կամ երկու
ուսանողների կիսվել իրենց գրածով։

Գրատախտակին գրեք Սելեստիալ Արքայություն արտահայտությունը։
Հորդորեք ուսանողներին մտածել այն ուղղության մասին, որը նրանք
կտան այն մարդուն, ով ցանկանում է իմանալ, թե ինչպես հասնել
սելեստիալ արքայություն։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Հովհաննես 14 գլուխն իրենց ամենօրյա
դասերի ժամանակ ուսումնասիրելով, նրանք սովորել են մի
ճշմարտություն, որը կօգնի նրանց իմանալ, թե ինչպես վերադառնալ
Երկնային Հոր մոտ և մտնել սելեստիալ արքայություն։ Բացատրեք, որ
այս դասի ժամանակ նրանք ավելի շատ բան կիմանան այդ
ճշմարտության մասին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հովհաննես 14-ի
համատեքստը, հիշեցրեք նրանց, որ Փրկիչը Երուսաղեմում գտնվող մի
տան վերնահարկում տոնեց Զատիկն Իր Առաքյալների հետ։ Զատիկի
ճաշից հետո Հիսուսն ասաց Իր աշակերտներին, որ շուտով Նա կհեռանա
նրանցից (տես Հովհաննես 13․33)։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 14․1-5-ը։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ուսուցանեց Հիսուսն Իր Առաքյալներին,
որպեսզի մխիթարի նրանց։

Բացատրեք, որ Հովհաննես 14․3 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության մեջ ասվում է․ «Եվ երբ գնամ, ես ձեզ համար տեղ
կպատրաստեմ, կրկին կգամ և ձեզ ինձ մօտ կ’առնեմ. որ ուր ես եմ, դուք
էլ լինիք»։

• Ի՞նչ էր ուսուցանում Հիսուսն Իր Առաքյալներին, որպեսզի
մխիթարեր նրանց։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «Իմ Հօր տանը շատ բնակարաններ
կան» (Հովհաննես 14․2) արտահայտությունը։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը։ Դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք, թե ըստ նրա խոսքերի, ի՞նչ է նշանակում այդ
արտահայտությունը։

«Այն արտահայտությունը, որ «Իմ Հոր տանը շատ բնակարաններ կան»
…Պետք է լինի - «Իմ Հոր թագավորության մեջ շատ թագավորություններ
կան», որպեսզի դուք լինեք Աստծո ժառանգները և իմ ժառանգակիցները։ …
Կան բնակարաններ նրանց համար, ովքեր հնազանդվում են սելեստիալ
օրենքին, և կան այլ բնակարաններ նրանց համար, ովքեր չեն
համապատասխանում օրենքին՝ ամեն մարդ ըստ իր կարգի» (Եկեղեցու

Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 233)։

Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները գրեն թագավորություն և
թագավորություններ բառերն իրենց սուրբ գրություններում՝ տուն և
բնակարններ բառերի վերևում՝ Հովհաննես 14․2 հատվածում։

• Հովհաննես 14․1–4 հատվածների ո՞ր ուսմունքները կարող էին
մխիթարիչ լինել Առաքյալների համար։

• Համաձայն հատված 5-ի, ինչպե՞ս Թովմասն արձագանքեց Փրկիչի այն
ուսմունքին, որ Նրա Առաքյալները գիտեին Երկնային Հոր
թագավորություն տանող ճանապարհը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 14․6
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով Թովմասին տված Հիսուսի պատասխանին։
Հիշեցրեք նրանց, որ սա սուրբ գրությունների սերտման հատված է։

• Ինչպե՞ս Հիսուսը պատասխանեց Թովմասի հարցին։

Գրատախտակին նկարեք մի արահետ։ Արահետի մի կողմում գրեք
Մենք, իսկ մյուս կողմում գրեք Երկնային Հոր թագավորությունը։ Արահետի
տակ գրեք Ճանապարհ բառը և նշեք, որ այս արտահայտությունը
վերաբերում է այն ուղուն, որը մի վայրից տանում է մյուս վայրը։

• Ինչպե՞ս է Փրկիչը հանդիսանում «Ճանապարհը»: (Ուսանողները
կարող են պատասխանել, որ Փրկիչը մեզ ցույց է տալիս ինչպես
ապրել, որպեսզի դառնանք Աստծո նման և ինչպես արժանի լինենք,
որպեսզի ապրենք Երկնային Հոր ներկայության մեջ։)

Գրեք Ճշմարտությունը և Կյանքը բառերը գրատախտակին՝ «Ճանապարհ»
բառի տակ։

• Ինչպե՞ս է Հիսուսը Քրիստոսը հանդիսանում «Ճշմարտությունը»։ (Նա
ամեն ճշմարտության աղբյուրն է և կատարյալ կերպով ապրեց ամեն
ճշմարտությամբ։)

• Ինչպե՞ս է Հիսուսը Քրիստոսը հանդիսանում «Կյանքը»։ (Նա
հնարավորություն է տալիս մեզ հաղթահարել ֆիզիկական մահը և
հարություն առնել անմահ ֆիզիկական մարմիններով և հաղթահարել
հոգևոր մահը՝ հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար։ Նա է «լույս,
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որը բոլոր բաների մեջ է, որը կյանք է տալիս բոլոր բաներին» [ՎևՈւ
88․13]։)

Գրատախտակին նկարված ճանապարհի տակ գրեք Հիսուս Քրիստոսն է՝
«Ճանապարհը» բառի կողքին։

• Ելնելով ձեր ամենօրյա դասերի քննարկումներից և ձեր սովորածից,
ինչպե՞ս կամփոփեիք Փրկիչի այն արտահայտության նշանակությունը,
որ «ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով»։ (Հովհաննես 14.6)
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, բայց
նրանք պետք է բացահայտեն նման մի սկզբունք․ Միայն Հիսուս
Քրիստոսի Քավության շնորհիվ և Նրա ճանապարհը բռնելով, մենք
կարող ենք մտնել Երկնային Հոր արքայությունը։)

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք փորձենք բռնել այն ճանապարհը, որը
Փրկիչի ճանապարհը չէ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից
Երեց Լորենս Ե․ Քորբրիջի հետևյալ խոսքերը. Դասարանի
ուշադրությունը հրավիրեք, թե ի՞նչ կպատահի, եթե մենք փորձենք բռնել
այն ճանապարհը, որը Փրկիչի ճանապարհը չէ։

«Հիսուս Քրիստոսն է Ճանապարհը։ Նա է Լույսը և Կյանքը, Հացը և Ջուրը,
Սկիզբը և Վերջը, Հարությունը և Կյանքը, աշխարհի Փրկիչը, Ճշմարտությունը
և Ճանապարհը։

Կա միայն մեկ ճանապարհ դեպի երջանկություն և ինքնակայացում։ Նա է
Ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր այլ ճանապարհ, ցանկացած այլ
ճանապարհ, ինչպիսին էլ որ լինի, անմտություն է։ …

Տիրոջ ճանապարհը դժվար չէ: Կյանքն է դժվար, ոչ թե ավետարանը։ «Հակառակություն կա
բոլոր բաներում» [2 Նեփի 2․11], ամենուրեք, բոլորի համար։ Կյանքը դժվար է մեր բոլորի
համար, բայց կյանքն այնքան պարզ է։ Մենք ունենք միայն երկու ընտրություն։ Մենք կարող
ենք կամ հետևել Տիրոջը և օժտվել Նրա զորությամբ ու ունենալ խաղաղություն, լույս, ուժ,
գիտելիք, վստահություն, ուղղություն, սեր և ուրախություն կամ կարող ենք գնալ որևէ այլ
ճանապարհով, ցանկացած այլ ճանապարհով, ինչպիսին էլ այն լինի և գնալ միայնակ,
առանց Նրա աջակցության, առանց Նրա զորության, առանց ուղղության, խավարի,
խառնաշփոթի, կասկածի, վշտի ու հուսահատության մեջ։ Եվ ես հարցնում եմ, ո՞ր
ճանապարհն է ավելի հեշտ։ …

Կա միայն մեկ ճանապարհ դեպի երջանկություն և ինքնակայացում։ Հիսուս Քրիստոսն է
Ճանապարհը» («Ճանապարհը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 34, 36)։

• Ելնելով Երեց Քորբրիջի խոսքերից, ի՞նչ կպատահի, եթե մենք չբռնենք
Փրկիչի ճանապարհը։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք բռնենք Փրկիչի ճանապարհը։

• Ո՞րն է Փրկիչի ճանապարհը։ (Անհրաժեշտության դեպքում հիշեցրեք
ուսանողներին, որ Փրկիչի ճանապարհն իր մեջ ներառում է Նրա և
Երկնային Հոր հանդեպ հավատք զարգացնելը, ապաշխարելը,
փրկության արարողություններ ստանալը, ինչպիսիք են՝ մկրտությունը
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և տաճարային արարողությունները և հավատքով ու հնազանդությամբ
մինչև վերջ համբերելը։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել իրենց ունեցած այն
փորձառությունների մասին, երբ Փրկիչի ճանապարհը բռնելով
օրհնություն են ստացել։ Նրանցից մի քանիսին հրավիրեք կիսվելու
իրենց փորձառություններով։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե որքան լավ են նրանք հետևում
Փրկիչի ճանապարհին։ Հորդորեք նրանց մտածել, թե ինչ արարքով
նրանք կարող են ավելի լավ հետևել Փրկիչին և նպատակ դնել՝ կիրառելու
այն գործողության մեջ։

Ամփոփեք Հովհաննես 14․7–14 հատվածները և բացատրեք, որ Փրկիչն
ուսուցանեց Իր Առաքյալներին, որ Երկիր գալու Իր նպատակներից մեկն
Իր խոսքերով և արարքներով Երկնային Հոր ճշմարիտ բնույթը
բացահայտելն էր։ Նաև խոստացավ Իր Առաքյալներին, որ նրանք մեծ
գործեր անելու զորություն կունենան։

Հաջորդ Մասը (Հովհաննես 16-21)
Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել պատասխաններ այս հարցերին, երբ
նրանք ավարտեն Հովհաննեսի ավետարանի իրենց
ուսումնասիրությունը․ Ի՞նչ ասաց Հիսուսն Իր մորը, երբ Նա գամված էր
խաչին։ Ո՞վ էր առաջին մարդը, ում Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեց Իր
հարություն առնելուց հետո։ Ո՞վ մերժեց ուրիշների վկայություններն այն
մասին, որ Հիսուսը հարություն է առել։ Հրավիրեք ուսանողներին
պատկերացնել, թե ի՞նչ կասեր Փրկիչն Իր աշակերտներին, ովքեր տեսել
էին Իրեն և Իր Հարությունը, սակայն ավելի ուշ որոշեցին վերադառնալ
իրենց հին գործին՝ ավետարանը քարոզելու փոխարեն։ Հորդորեք նրանց
հաջորդ մասում փնտրել այն խոսքերը, որոնք Փրկիչն ասաց այդ
աշակերտներին։
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ԴԱՍ 76

Հովհաննես 16
Նախաբան
Զատիկի ճաշից հետո Հիսուս Քրիստոսը շարունակեց
ուսուցանել Իր աշակերտներին: Նա պատմեց նրանց, որ
Ինքը շուտով գնալու է Իր Հոր մոտ, և որ Սուրբ Հոգին կամ
Մխիթարիչը կգա և կառաջնորդի նրանց ողջ

ճշմարտության մեջ: Հիսուսը մարգարեացավ Իր իսկ
մահվան և Հարության մասին և հայտարարեց, որ Նա
հաղթել էր աշխարհին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 16․1-15
Հիսուսը մեկնաբանում է Սուրբ Հոգու դերը
Հրավիրեք մի ուսանողի առաջ գալ: Ուսանողի գլխին մի գլխաշոր կապեք,
որպեսզի ուսանողի աչքերը ծածկվի, և նա չկարողանա տեսնել:
Ուսանողի աչքերը կապելուց հետո մյուս ուսանողներին խնդրեք, որ
սուրբ գրությունների հավաքածուն դնեն որևէ տեղ սենյակում: Այնուհետև
հարցրեք աչքերը կապած ուսանողին, թե որքան դժվար կարող է լինել
գտնել որոշակի սուրբ գրությունների հավաքածու սենյակում և բացել այն
կոնկրետ էջի վրա: Հարցրեք այդ ուսանողին, թե արդյո՞ք նրան օգտակար
կլիներ, եթե որևէ մեկը կամենար ուղեկցել նրան դեպի գիրքը:

Հրավիրեք աչքերը կապած ուսանողին ընտրել մեկ այլ ուսանողի՝
գործելու որպես ուղեկցորդ: Հրավիրեք ընտրված ուսանողին
առաջնորդել աչքերը կապած ուսանողին դեպի նշանակված սուրբ գրքերի
հավաքածուն և օգնել նրան գտնել նշված էջը: Այս հանձնարարություններն
ավարտելուց հետո բացատրեք, որ երբ Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա էր,
Նա ուսուցանում էր և սովորեցնում Իր աշակերտներին: Նա անձնապես
առաջնորդում էր նրանց՝ հասկանալու այն ճշմարտությունները, որոնք
Ինքն ուսուցանում էր:

Ամփոփեք Հովհաննես 16.1–4 հատվածները՝ բացատրելով, որ երբ
Հիսուսը կերավ Զատիկի ճաշը Իր աշակերտների հետ, Նա ասաց նրանց,
որ կգա ժամանակը, երբ մարդիկ կատեն աշակերտներին, և որ այս
ժողովուրդը կհավատա, որ իրենք ծառայում են Աստծուն՝ նրանց
սպանելով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 16․5-6
հատվածը։ Խնդրեք դասարանին հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ էր Հիսուսն ասումԻր աշակերտներին և ինչպես էին նրանք
վերաբերվում դրան :

• Աշակերտներն ինչպե՞ս վերաբերվեցին այդ նորությանը, որ Հիսուսը
պետք է հեռանար և որ իրենց հալածելու էին:

Հանձնարարեք այն ուսանողին, ով ծառայում էր որպես ուղեկցորդ
աչքերը կապած ուսանողին, վերադառնալ իր տեղը: Հարցրեք աչքերը
կապած ուսանողին.

548



• Ինչպե՞ս կզգայիք, եթե կրկին մենակ լինեիք, առանց ընկերոջ, որ
օգներ ձեզ:

Մի աթոռ տվեք աչքերը կապած ուսանողին և հրավիրեք նրան նստել
(բայց աչքերի կապը մի հանեք):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 16․7
հատվածը։ Խնդրեք դասարանին հետևել, փնտրելով, թե Հիսուսը ում
խոստացավ ուղարկել Իր գնալուց հետո:

• Հիսուսը ո՞ւմ խոստացավ ուղարկել Իր հեռանալուց հետո: (Հիսուսը
ուղարկելու էր Մխիթարիչին կամ Սուրբ Հոգուն):

Բացատրեք, որ լավ է բառն այնպես, ինչպես օգտագործված է 7-րդ
հատվածում, նշանակում է օգտակար կամ շահավետ։ Նշեք, որ «Սուրբ
Հոգին լիովին չէր գործում հրեաների մեջ Հիսուսի մահկանացու կյանքի
տարիների ընթացքում» (Հովհաննես 7.39, 16.7)» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Սուրբ Հոգի»): Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ ըմբռնել, թե
ինչու Սուրբ Հոգին չէր գործում իր լիակատարությամբ, բարձրաձայն
կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ.
Մակքոնկիի հետևյալ հայտարարությունը.

«Քանի դեռ Հիսուսը անձնապես աշակերտների հետ էր, կարիք չկար, որ
նրանք լիովին ունենային Հոգու մշտական ընկերակցությունը, որը կլիներ
Հիսուսի հեռանալուց հետո» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 753):

Ամփոփեք Հովհաննես 16.8–12 հատվածները՝ բացատրելով, որ Սուրբ
Հոգու դերերից մեկըմեղքի համար նախատելն է:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 16.13
հատվածը և խնդրեք դասարանին փնտրել մյուս դերերը, որոնք
Մխիթարիչը կատարելու էր աշակերտների կյանքում Հիսուսի
հեռանալուց հետո:

• Սուրբ Հոգին ի՞նչ դերեր կկատարեր Տիրոջ աշակերտների կյանքում
Նրա գնալուց հետո: Ինչպե՞ս կարող էին աշակերտներն օգտվել Սուրբ
Հոգու տված օգնությունից և առաջնորդությունից:

• Հիմնվելով հատված 13-ի վրա, Սուրբ Հոգին ի՞նչ կարող է նաև անել
մեզ համար մեր օրերում: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Սուրբ Հոգին կարող
է առաջնորդել մեզ դեպի ամենայն ճշմարտություն և ցույց տալ մեզ
գալիք բաները:)

• Որոնք են այն ուղիներից մի քանիսը, որոնցով Սուրբ Հոգին
առաջնորդում է մեզ դեպի ճշմարտություն:

• Սուրբ Հոգին ինչպե՞ս կարող է ցույց տալ մեզ գալիք բաները: (Եթե
անհրաժեշտ է, բացատրեք, որ Սուրբ Հոգու միջոցով Աստված կարող է
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տալ համոզվածություն, հույս, հեռանակար, նախազգուշացում և
առաջնորդություն ապագայի համար:)

Դրեք որևէ առարկա (պարգև) պահարանի կամ աթոռի վրա կամ որևէ
տեղ սենյակում: Հրավիրեք աչքերը կապած ուսանողին գտնել առարկան:
Խնդրեք մեկ ուրիշ ուսանողի շշնջալ հրահանգներ աչքերը կապած
ուսանողին` օգնելու նրան շարժվել՝ պարգևը գտնելու համար: Խնդրեք
ուսանողին առարկան գտնելուց հետո աչքերի կապը հանել: Ապա
հրահանգեք երկու ուսանողներին վերադառնալ իրենց տեղերը: Հարցրեք
դասարանին.

• Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է ձեզ դեպի
ճշմարտություն: Ինչպե՞ս ճանաչեցիք, որ Սուրբ Հոգին էր
առաջնորդում ձեզ:

Կարող եք կիսվել մի փորձառությամբ այն մասին, երբ ձեր կյանքում
առաջնորդվել եք Սուրբ Հոգու կողմից: Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
կիրառել իրենց սովորած ճշմարտությունը, քաջալերեք նրանց ապրել
այնպես, որ հրավիրեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը իրենց կյանքում:

Կիսվել համապատասխան փորձառություններով

Ինչպես ուսուցիչները, այնպես էլ ուսանողները, պետք է հնարավորություն ունենան
կիսվելու իրենց մտքերով, հասկացողությամբ, ինչպես նաև իրենց անձնական
փորձառություններով որևէ վարդապետության կամ սկզբունքի վերաբերյալ: Նրանք կարող
են նաև պատմել ուրիշների կյանքի այն փորձառությունների մասին, որոնց ականատեսն
են եղել իրենք: Սակայն, դուք գուցե կարիք ունենաք օգնելու ուսանողներին հասկանալ, որ
որոշ փորձառություններ խիստ սրբազան են կամ անձնական՝ դասարանում կիսվելու
համար (տես Ալմա 12.9, ՎևՈւ 63.64):

Նշեք որ Հովհաննես 16.13-ը նշանակում է, որ Սուրբ Հոգին, որի դերն է
վկայություն բերել Հոր և Որդու մասին, «իր անձիցը չի խոսիլ, այլ ինչ որ
կլսէ՝ կխոսի»: Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 16.14-15 հատվածները և խնդրեք դասարանին գտնել, թե ում
ուղերձներն է Սուրբ Հոգին հաղորդում մեզ:

• Ո՞ւմ ուղերձներն է Սուրբ Հոգին հանձնում մեզ: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Սուրբ Հոգին բացահայտում է ճշմարտություններ և
հրահանգներ, որոնք գալիս են Երկնային Հորից և Հիսուս
Քրիստոսից:)

• Ինչո՞ւ է օգտակար իմանալ, որ երբ Սուրբ Հոգին խոսում է մեզ հետ,
Նա խոսում է Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի կողմից:

Բացատրեք ուսանողներին, որ Սուրբ Հոգու «հաղորդակցությունը ձեր
հոգիներին կրում է շատ ավելի մեծ վստահություն, քան որևէ այլ
հաղորդակցություն, որ դուք կարող եք ստանալ ձեր բնական
զգայարանների միջոցով» (Հավատքին հավատարիմ [2004], 82): Սա
նշանակում է, որ ճշմարտությունը սովորելիս Սուրբ Հոգին մեր
ամենաարժեքավոր ուղեկցորդն է, Նրա ազդեցությունը ավելի
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արժեքավոր է, քան ֆիզիկական ապացույցը, ուրիշների կարծիքները կամ
աշխարհի փաստարկները: Մեր նման Փրկիչի աշակերտները պետք է
սովորեին ապավինել Սուրբ Հոգուն` որպես ուղեկցորդ Տիրոջ ֆիզիկական
բացակայության ժամանակ:

Հովհաննես 16.16-33
Փրկիչը քննարկում է մահկանացու կյանքից Իր հեռանալու մասին և հռչակում
է, որ Նա հաղթել է աշխարհին

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այնպիսի ժամանակի մասին, երբ
նրանք պետք է որոշ ժամանակով հրաժեշտ տայինընտանիքի
անդամներից մեկին կամ որևէ ընկերոջ:

• Ի՞նչ ասացիք միմյանց սփոփելու համար, երբ հրաժեշտ էիք տալիս:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 16.16
հատվածը: Դասարանին խնդրեք ընթացքում հետևել` փնտրելով, թե
Հիսուսն ուրիշ ինչ ասաց աշակերտներին, որը կարող էր նրանց
հանգստացնել, երբ նրանք մտածում էին Հիսուսի հեռանալու մասին:
Հրավիրեք ուսանողներին ասել, թե ինչ գտան:

Բացատրեք, որ Հովհաննես 16.17–19-ում մենք կարդում ենք, որ
աշակերտները չէին հասկանում, թե ինչ նկատի ուներ Հիսուսը, երբ ասաց,
որ Ինքը գնում էր, բայց նրանք կրկին կտեսնեն Իրեն:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 16.20-22
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Տերն ինչ ասաց այն մասին, թե ինչ կզգան Իր
աշակերտները, երբ Նա հեռանար և ինչ կզգային, երբ նրանք կրկին
տեսնեին Իրեն: Դուք կարող եք բացատրել, որ «կինը երբոր ծնում է»
արտահայտությունը վերաբերում է երեխա սպասող մորը, ով երկունքի
ցավերի մեջ է` նախքան մանկանն ունենալը:

• Ի՞նչ կզգային աշակերտները, երբ Հիսուսը գնար: Ի՞նչ խոստացավ Նա,
որ պատահելու էր դրանից հետո:

Բացատրեք, որ աշակերտները կրկին տեսնելու էին Հիսուսին, Իր
հարությունից հետո: Չնայած նրանց վիշտը Նրա մահվան առիթով մեծ էր,
ուրախությունը, որ նրանք կզգային Նրա Հարության ժամանակ, կլինի
հարատև:

Ամփոփեք Հովհաննես 16.23–32 հատվածները՝ բացատրելով, որ Հիսուսն
ուսուցանեց Իր աշակերտներին ուղղակիորեն աղոթել Երկնային Հորը
Նրա (Քրիստոսի) անունով և հավաստիացրեց նրանց՝ իրենց հանդեպ և
Իր հանդեպ Հոր սիրո մասին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 16.33
հատվածը և հորդորեք դասարանին ուշադրություն դարձնել այն բառերին
և արտահայտություններին, որոնք Հիսուսն օգտագործեց՝ մխիթարելու Իր
աշակերտներին:

• Ի՞նչ բառեր և արտահայտություններ Տերն օգտագործեց՝ մխիթարելու
Իր աշակերտներին:
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• Համաձայնհատված 33-ի, մենք ինչո՞ւ կարող ենք ունենալ
երջանկություն և խաղաղություն նույնիսկ մի աշխարհում, որը լցված է
տառապանքով և մահով: (Ուսանողների պատասխաններից հետո,
գրեք հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին. Քանի որ Հիսուս
Քրիստոսը հաղթել է աշխարհին, մենք կարող ենք ուրախանալ և
ունենալ խաղաղություն:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է
աշխարհին:

Բացատրեք, որ որպես Հոր Միածին, Հիսուս Քրիստոսն ապրեց անմեղ
կյանքով` հաղթելով յուրաքանչյուր աշխարհիկ գայթակղություն: Նա նաև
տարավ ամեն ցավ և չարչարանք և քավեց մեր բոլորի մեղքերը: Իր
կյանքի, Իր տառապանքի և մահվան ու Իր հարության միջոցով Նա
հաղթահարեց բոլոր խոչընդոտները մեզ համար, որ դառնանք մաքուր,
գտնենք խաղաղություն և կրկին ապրենք մեր Երկնային Հոր և նրանց
հետ, ում մենք սիրում ենք:

• Գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է աշխարհին, ինչպե՞ս
կարող է օգնել մեզ ուրախանալ և խաղաղություն ունենալ:

Տվեք ուսանողներին Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերի
մի օրինակ. Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այդ
խոսքերը և խնդրեք դասարանին գտնել բացատրություն, որ չնայած այս
աշխարհի փորձություններին և դժվարություններին, մենք ինչու կարող
ենք ուրախանալ:

«Եկեք ուրախանանք, մինչ զբաղվում ենք մեր կյանքով: Չնայած մենք
ապրում ենք վտանգավոր դարձող ժամանակներում, Տերը սիրում է մեզ և
ուշադիր է մեր հանդեպ: Նա միշտ մեր կողմից է, երբ մենք անում ենք այն,
ինչ ճիշտ է: Նա կօգնի մեզ կարիքի պահին: … Մեր կյանքը կարող է նաև
լցված լինել ուրախությամբ, երբ մենք հետևենք Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի ուսմունքներին:

Տերը հորդորել է.«Քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհքին» (Հովհաննես 16.33): Ի՞նչ մեծ
երջանկություն կբերի մեզ այս գիտելիքը: Նա ապրեց մեզ համար և Նա մահացավ մեզ
համար: Նա վճարեց գինը մեր մեղքերի համար: Թող մենք նմանվենք Նրա օրինակին: Թող
մենք ցույց տանք մեր մեծ երախտագիտությունը Նրա հանդեպ՝ ընդունելով Նրա
զոհաբերությունը և ապրելով կյանք, որը մեզ արժանի կդարձնի վերադառնալու և մի օր
ապրելու Նրա հետ» («Տերն ընդ ձեզ մինչև նոր հանդիպում» Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ.
2012, 110–11):

• Գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է աշխարհին, ե՞րբ է օգնել
ձեզ քաջանալ և խաղաղություն ունենալ:

Հրավիրեք ուսանողներին քաջանալ և ապրել Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանով: Վկայեք, որ երբ նրանք անեն այդ, նրանք կզգան
խաղաղություն և հույս, որը հնարավոր է՝ Տիրոջ քավիչ զոհաբերության և
Հարության միջոցով:
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ԴԱՍ 77

Հովհաննես 17
Նախաբան
Գեթսեմանիում տառապելուց առաջ Փրկիչն ասաց Իր մեծ
Միջնորդական Աղոթքը: Նա աղոթեց, որ Իր
աշակերտները և բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են Իրեն,

ճանաչեն Երկնային Հորը և ձեռք բերեն հավերժական
կյանք, Նա նաև աղոթեց, որ նրանք կարողանան մեկ
լինել Իր և Իր Հոր հետ:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 17․1-8
Հիսուս Քրիստոսը աղոթքով դիմում է Երկնային Հորը

Հրավիրեք ուսանողներին տալ հայտնի մարդկանց անուններ, ում մասին
իրենք մի քիչ գիտեն: Այնուհետև խնդրեք նրանց տալ այնպիսի
մարդկանց անուններ, ում նրանք շատ լավ գիտեն:

• Ո՞րն է տարբերությունը ինչ-որ մեկի մասին իմանալու և փաստացի
մարդուն ճանաչելու միջև:

• Որքա՞ն է պահանջվում մարդուն իսկապես ճանաչելու համար:

• Ովքե՞ր են այն մարդիկ, որոնց ճանաչելը կարևոր է ձեր համար: Ինչո՞ւ:

Բացատրեք, որ Փրկիչն ուսուցանել է Երկնային Հորը և Իրեն ճանաչելու
կարևորության մասին: Խնդրեք ուսանողներին Հովհաննես 17 գլուխն
ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց
ճանաչել Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հովհաննես 17 գլխի
համատեքստը, նշեք, որ երկու իրադարձությունների միջև՝ երբ Փրկիչը և
Նրա աշակերտները ավարտեցին Վերջին Ընթրիքը և երբ նրանք մտան
Գեթսեմանի պարտեզը, այդ ընթացքում Հիսուսն աղոթք ասաց, որն
ավանդաբար կոչվում է Միջնորդական Աղոթք: Միջնորդել բառի
իմաստններից մեկն է՝ բարեխոսելը մեկի մոտ հօգուտ մեկ ուրիշի: Այս
դեպքում, Հիսուս Քրիստոսը խոսեց Երկնային Հոր հետ՝ հօգուտ Իր
աշակերտների, խնդրելով, որ նրանք կարողանան ստանալ
հավերժական կյանք:

Խնդրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 17.1–3
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով, թե Տերն ինչպես
է նկարագրել հավերժական կյանքը:

Հովհաննես 17.3-ը սուրբ գրությունների սերտման հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
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որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Օգտագործեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցանման միտքը, որպեսզի օգնեք ուսանողներին սերտել այդ հատվածները:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների բացատրության և այդ ընտրված
հատվածները սերտելու լրացուցիչ միջոցառումների ցանկի համար, տես այս ձեռնարկի
հավելվածը։

• Ինչպե՞ս է Փրկիչը նկարագրել հավերժական կյանքը:

• Հատված 3-ից ելնելով, ինչպե՞ս կձևակերպեք սկզբունքը, որն
ուսուցանում է, թե մենք ինչ պետք է անենք հավերժական կյանք
ստանալու համար: (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, սակայն համոզվեք, որ պարզ է, որ հավերժական կյանք
ստանալու համար մենք պետք է ճանաչենք Երկնային Հորը և Նրա
Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին:)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ճանաչել
Աստծուն, ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի
հետևյալ խոսքը.

«Մի բան է իմանալ Աստծո մասին, այլ բան է՝ ճանաչել Նրան: Մենք
գաղափար ենք կազմում Նրա մասին, երբ իմանում ենք, որ Նա
անհատականություն է, ում պատկերով ստեղծվել է մարդը, երբ իմանում
ենք, որ Որդին Իր Հոր անձի պատկերով է ներկայացած, երբ իմանում ենք,
որ Հայրն ու Որդին ունեն որոշակի հատկանիշներ ու զորություն: Բայց մենք
ճանաչում ենք նրանց՝ հավերժական կյանք ձեռք բերելու առումով, երբ

վայելում ու զգում ենք նույն բաները, ինչ՝ նրանք: Աստծուն ճանաչելու համար պետք է
մտածել Նրա պես, զգալ Նրա պես, ունենալ Նրա ունեցած զորությունը, հասկանալ
ճշմարտություններն այնպես, ինչպես Նա է հասկանում և անել այն, ինչ Նա է անում:
Նրանք, ովքեր ճանաչում են Աստծուն, դառնում են Նրա պես, Նրա կյանքից են ունենում,
որը հավերժական կյանքն է» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:762):

• Ինչո՞վ է տարբերվում Հորը և Որդուն ճանաչելը նրանց մասին
պարզապես իմանալուց:

• Ինչո՞ւ մարդը չի կարող ձեռք բերել հավերժական կյանք, առանց Հայր
Աստծուն և Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու:

• Ինչպե՞ս մենք կարող ենք գալ Հոր և Որդու ճանաչմանը:

Ամփոփեք Հովհաննես 17.4-5 հատվածները, բացատրելով, որ Փրկիչը
հաղորդեց Հորը, որ կատարել է այն գործը, որ Հայրը տվել էր Իրեն, որ
աներ: Նա խնդրում է Հորը փառավորել Իրեն այն նույն փառքով, որը Նա
ուներ նախաերկրային կյանքում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 17․6-8
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ արեցին աշակերտները՝ Փրկչին ճանաչելու համար:
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• Ի՞նչ արեցին աշակերտները՝ Փրկչին ճանաչելու համար: (Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին, որ նշեն 8 հատվածում հանդիպող
«ընդունեցին», «ճշմարտությամբ իմացան» և «հավատացին»
արտահայտությունները։)

Հովհաննես 17․9-19
Փրկիչն աղոթում է Իր աշակերտների համար

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 17․9
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե հատկապես ում
համար է աղոթում Փրկիչը:

• Ո՞ւմ համար էր աղոթում Փրկիչը, երբ Նա պիտի սկսեր արդեն
իրականացնել Քավությունը:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞վ էր օգտակար Առաքյալների համար՝ լսելը, թե
ինչպես է Փրկիչը աղաչում նրանց համար:

Գրատախտակին գրեք Հովհաննես 17.11–18: Ուսանողներին բաժանեք
զույգերի: Հրավիրեք ուսանողներին զույգերով ուսումնասիրել այս
հատվածները, տեսնելով, թե ինչ էր խնդրում Հիսուսն Իր աշակերտների
համար: Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրքում նշել այն, ինչ գտան:
Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո խնդրեք մի քանիսին՝
դասարանի հետ կիսվել իրենց գտածով:

Շեշտեք, որ Փրկիչը նշեց, որ Իր աշակերտները շարունակելու էին ապրել
աշխարհում, որը չար էր, և որը ատել էր նրանց:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 14–16 հատվածներից
աշխարհում ապրելու մասին, որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ:
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրեք
հետևյալ ճշմարտությունը. Որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ,
մենք պետք է լինենք աշխարհում, բայց ոչ աշխարհից:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել աշխարհում, բայց ոչ աշխարհից:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի հետևյալ խոսքը.

«Եկեղեցում մենք հաճախ ենք ասում այս երկտողը. «Եղեք աշխարհում, բայց
ոչ աշխարհից»: …

Միգուցե մենք պետք է արտասանենք այս երկտողը… որպես երկու
առանձին հորդորներ: Առաջինը, «Եղեք աշխարհում»: Եղեք ներգրավված,
եղեք տեղեկացված։ Փորձեք ըմբռնող և հանդուրժող լինել ու գնահատել
բազմազանությունը: Նշանակալի ներդրումներ կատարեք

հասարակությունում՝ ծառայության և ներգրավվածության միջոցով: Երկրորդը, «Բայց ոչ
աշխարհից»: Մի հետևեք սխալ ուղիների, հակված մի եղեք ընդունել այն, ինչը ճիշտ չէ: …

Եկեղեցու անդամների ազդեցությունն ավելի մեծ պետք է լինի, քանի նրանց վրա գործող
ազդեցությունը: Մենք պետք է աշխատենք հակազդել մեղքի ու չարի ալիքին, ոչ թե
պասիվորեն ենթարկվենք դրա զարկին: Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք օգնի լուծել այդ
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խնդիրը, ոչ թե խուսափի կան արհամարի այն» (“The Effects of Television,” Ensign, May
1989, 80):

• Ինչո՞ւ է Տերը ցանկանում, որ մենք մնանք աշխարհում, չլինելով այս
աշխարհից:

Հրավիրեք ուսանողներին կրկին զույգերով աշխատելով մտածել մի
օրինակի մասին, թե ինչպես կարող է մի մարդ լինել աշխարհում, բայց ոչ
աշխարհից հետևյալ այս պարագաներից յուրաքանչյուրի դեպքում.

1. Դպրոցում

2. Ընկերների հետ

3. Համացանցում

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
ներկայացնել դասարանին իրենց մտածած օրինակները: Հրավիրեք մի
քանի ուսանողների կիսվել փորձառություններով, երբ իրենք կամ իրենց
ծանոթը օրինակ է ծառայել՝ լինելու աշխարհում, բայց ոչ աշխարհից:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանական տետրերում գրի
առնեն մի հատուկ ուղի, որով նրանք կձգտեն ավելի լավ հետևել Փրկչին,
լինելով աշխարհում, բայց ոչ աշխարհից:

Հովհաննես 17.20–26
Փրկիչն աղոթում է բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ընդունում են Իր
ավետարանը

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կանգնել դասարանի առաջ և մի առաջադրանք
կատարել, որի արդյունքում նրա ձեռքերը կկեղտոտվեն՝ (օրինակ,
գրատախտակի ջնջոցը մաքրել կամ կեղտոտ մի կաթսայում որևէ
առարկա որոնել): Հորդորեք ուսանողին առաջադրանքը կատարելիս
փորձել ձեռքերը մաքուր պահել:

Երբ ուսանողն ավարտի առաջադրանքը, խնդրեք ուսանողին ցույց տալ
իր ձեռքերը դասարանին:

• Ինչո՞վ է այս առաջադրանքը նման մեր ջանքերին՝ լինելու այս
աշխարհում, բայց ոչ այս աշխարհից: (Չնայած մեր լավագույն
ջանքերին, մենք չենք մնում ամբողջությամբ մաքուր մեղքերից ու
չարից, որոնք կան աշխարհում։)

• Եթե մենք չկարողանայինք մաքրվել մեր մեղքերից, ինչպիսի՞
հետևանք դա կունենար մեզ համար: Ինչո՞ւ: (Մենք ընդմիշտ
կառանձնացվեինք Աստծո ներկայությունից, քանի որ ոչ մի անմաքուր
բան չի կարող բնակվել Նրա ներկայության մեջ [տես 1 Նեփի
15.33–34]։)

Շնորհակալություն հայտնեք ուսանողից և խնդրեք նրան նստել:
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Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 17.20–23
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ինչի համար
է աղոթում Հիսուս Քրիստոսը:

• Ինչի՞ համար աղոթեց Հիսուս Քրիստոսը: (Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն մեկ բառը, որտեղ էլ որ այն հանդիպի 20–23
հատվածներում։)

• Ի՞նչն է մեզ համար հնարավոր դարձնում, որ մեկ լինենք Հոր և Որդու
հետ: (Հիսուս Քրիստոսի Քավության օրհնությունները, որոնք մենք
ստանում ենք հնազանդվելով Նրա պատվիրաններին, և Սուրբ Հոգու
պարգևը):

Գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Գալով Հիսուս
Քրիստոսի մոտ և ստանալով Նրա Քավության օրհնությունները, մենք
կարող ենք մեկ դառնալ Հոր և Որդու հետ:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքը.

«Անգլերեն Atonement, այսինքն, Քավություն բառի բուն իմաստը ակնհայտ
է՝ այն առանձնացված կամ օտարացված առանձին բառերի միաձուլումն է
(at-one-ment)» (“The Atonement of Jesus Christ,” Ensign, Mar. 2008, 34–35):

• Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր գիտելիքից ելնելով,
ինչո՞ւ եք դուք ցանկանում մեկ լինել Նրանց հետ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստի հետևյալ խոսքը:
Դասարանին խնդրեք լսել, թե ինչ օրհնություն կստանան նրանք, ովքեր
ձգտում են մեկ լինել Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հետ:

«Մենք պետք է ջանանք ոչ միայն իմանալ Վարդապետի մասին, այլ
ձգտենք, ինչպես Նա է հրավիրել՝ մեկ լինել Իր հետ (տես Հովհաննես

17.21): …

… Գալիք օրերը լեցուն կլինեն տառապանքով ու դժվարություններով:
Սակայն, Աստծո հետ անձնական հարաբերություններից բխող համոզիչ
մխիթարությամբ, մեզ հանգստացնող քաջություն կտրվի» (“That We Might

Know Thee,” Ensign, Jan. 1999, 2, 5):

Վկայեք Հիսուս Քրիստոսին և Երկնային Հորը ճանաչելու կարևորության
մասին և ձգտելու՝ մեկ լինել Նրանց հետ:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ նրանք կարող են անել,
որպեսզի ավելի լավ ճանաչեն Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին և
ամրապնդեն իրենց հարաբերությունները Նրան հետ:
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Հրավիրեք ուսանողներին գրել իրենց մտքերը սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության իրենց օրագրերում կամ դասարանային տետրերում:
Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո, հրավիրեք մի քանի
ցանկացողների՝ դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով և
զգացումներով:

Սուրբ գրությունների սերտման հատված՝ Հովհաննես 17․3:
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին անգիր սովորել Հովհաննես 17.3
հատվածը, խրախուսեք նրանց հետ շաբաթվա ընթացքում իրենց հետ
պահեն այս հատվածը պարունակող սուրբ գրությունների սերտման
քարտը: Քաջալերեք նրանց հարմար պահի դեպքում անդրադառնալ
հատվածին և վարժվել՝ անգիր անելով: Կարող եք խորհուրդ տալ, որ
նրանք փորձեն անգիր ասել այն իրենց ընտանիքի որևէ անդամին և
բացատրեն դրա իմաստը: Հաջորդ մի քանի օրերին դասի սկզբում
հրավիրեք ուսանողներին հաղորդել այս հատվածը մտապահելու իրենց
հաջողությունների մասին:

ԴԱՍ  77

558



ԴԱՍ 78

Հովհաննես 18-19
Նախաբան
Հիսուսին ձերբակալելուց և հարցաքննելուց հետո հրեա
առաջնորդները Նրան հանձնեցին Պիղատոսին՝
դատվելու և դատապարտվելու համար: Պիղատոսը
համաձայնվեց Հիսուսի Խաչելությանը, չնայած նա

համոզված էր Հիսուսի անմեղության մեջ: Երբ Փրկիչը
խաչի վրա էր, Իր մորը հանձնեց Հովհաննես Առաքյալի
խնամքին: Խաչվելուց հետո Հիսուսի մարմինը դրվեց
գերեզման:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 18․1-32
Հիսուսը ձերբակալվում է և հարցաքննվում հրեա առաջնորդների կողմից,
ովքեր Նրան այնուհետև բերում են Պիղատոսի առջև

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցերը.

Ե՞րբ է ամենադժվար ժամանակը, որ հոգ տարվի ուրիշների
բսրօրության համար:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների բացատրել, թե ինչպես նրանք
կպատասխանեին գրատախտակի հարցերին:

Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսը և հռոմեացի կառավարիչ Պիղատոսը
ընտրեցին առաջնահերթությունը տալ տարբեր բաների կամ գնահատել
դրանք այն իրադարձությունների ընթացքում, որոնք նկարագրվում են
Հովհաննես 18-19 հատվածներում: Գրեք Հիսուս Քրիստոսի
մտահոգությունները և Պիղատոսի մտահոգությունները գրատախտակի
հակադիր կողմերում: Խնդրեք ուսանողներին այսօրվա դասի ընթացքում
փնտրել մի ճշմարտություն, երբ ուսումնասիրեն Հովհաննես 18–19
հատվածները, որոնք կօգնեն նրանց հասկանալ, թե որ
մտահոգությունները պետք է առաջնահերթ լինեն իրենց կյանքում:

Ամփոփեք Հովհաննես 18.1–3-ը` բացատրելով, որ հետո, երբ Հիսուսը
չարչարվեց Գեթսեմանի Պարտեզում, Հուդա Իսկարիովտացին տեղ
հասավ քահանայապետերի և փարիսեցիների կողմից ուղարկված
անձնակազմի հետ՝ Հիսուսին ձերբակալելու համար:

• Եթե դուք իմանայիք, որ զինված պաշտոնյաների խումբը մոտենում էր
ձերբակալելու և ի վերջո մահվան դատապարտելու ձեզ, ինչպիսին
կլիներ ձեր արձագանքը:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 18․4-11և Ղուկաս 22.50–51 հատվածները: Խնդրեք դասարանի
անդամներին հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուս Քրիստոսն
ինչպես արձագանքեց, երբ այդ խումբը տեղ հասավ:
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• Հիսուսն ի՞նչ ասաց նրանց, ովքեր եկել էին Իրեն ձերբակալելու: (Գուցե
կամենաք բացատրել, որ դորանց բառը Հովհաննես 18.8-ում և նորանց
բառը Հովհաննես 18.9-ում վերաբերում են Առաքյալներին, ովքեր
Հիսուսի հետ էին:)

• Համաձայն այս հատվածների, ինչի՞ մասին էր մտահոգվում Հիսուս
Քրիստոսը: (Երբ ուսանողները պատասխանեն, հետևյալ
արտահայտությունները գրեք գրատախտակին «Հիսուս Քրիստոսի
մտահոգությունները» վերնագրի ներքո․ Իր աշակերտներին
պաշտպանելը, ծառայի ականջը բժշկելը, Երկնային Հոր կամքը կատարելը:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 18.12–32
հատվածները.

Հիսուսը թույլ տվեց պաշտոնյաներին Իրեն ձերբակալել: Նրանք Հիսուսին տարան Աննայի`
հրեա առաջնորդներից մեկի մոտ, իսկ հետո Կայիափայի քահանայապետի մոտ, ով
ձգտում էր Հիսուսին դատապարտել մահվան: Պետրոսը և մեկ ուրիշ աշակերտ հետևեցին
Հիսուսին: Երբ երեք տարբեր մարդիկ հարցրին Պետրոսին, թե արդյոք նա Հիսուսի
աշակերտներից մեկն էր, Պետրոսն ամեն անգամ հերքեց, որ ճանաչում էր Նրան: Երբ
Կայիափան Հիսուսին հարցաքննեց, հրեա առաջնորդները տարան Հիսուսին Պիղատոսի՝
Հուդայի տարածաշրջանի հռոմեացի կառավարիչի մոտ, որպեսզի դատվեր և մահվան
դատապարտվեր: Երուսաղեմում միայն հռոմեացիները իրավունք ունեին իրականացնել
մահապատիժը:

Բացատրեք, որ այս դատավարությունը հավանաբար տեղի ունեցավ
տաճարի մոտ գտնվող Անտոնիա ամրոցում: (Գուցե մտածեք հրավիրել
ուսանողներին բացել Աստվածաշնչի 12 քարտեզը, «Երուսաղեմը Հիսուսի
ժամանակներում», Աստվածաշնչի հավելվածում և փնտրեք Անտոնիա
ամրոցը [համար 3-ը քարտեզի վրա]:)

Հովհաննես 18.33-19.16
Հիսուս Քրիստոսը դատվում է Պիղատոսի առջև

Հանձնարարեք երկու ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փրկիչի և
Պիղատոսի խոսքերը, որոնք համապատասխանաբար արձանագրվել են
Հովհաննես 18.33–37 հատվածներում: (Գուցե հրավիրեք այդ
ուսանողներին մինչև դասը սկսելը գտնել տողերը, որոնք իրենք պետք է
կարդան:) Կամ ինքներդ ստանձնեք պատմողի դերը, կամ հրավիրեք մեկ
ուրիշ ուսանողի լինել պատմողը: Երբ այդ ուսանողները կարդան իրենց
մասերը, խնդրեք, որ դասարանը հետևի, փնտրելով թե ինչ էր ուզում
Պիղատոսն իմանալ Հիսուսի մասին:

• Համաձայն Հովհաննես 18.33 հատվածի, ի՞նչ էր Պիղատոսն ուզում
իմանալ Հիսուսի մասին:

Բացատրեք, որ հրեա առաջնորդները մեղադրեցին Հիսուսին՝ հրեաների
թագավոր լինելու հավակնության համար, որովհետև, եթե Հիսուսը
հավակնում էր թագավոր լինել, Նա կարող էր մեղադրվել հռոմեական
կառավարության դեմ խռովության կամ դավաճանության մեջ (տես
Հովհաննես 19.12), մի հանցագործություն, որը պատժվում էր մահվամբ:

ԴԱՍ  78

560



• Ի՞նչ բացատրեց Հիսուսը Պիղատոսին: (Նրա թագավորությունը «այս
աշխարհքիցը չէր» [Հովհաննես 18.36], և Նա երկիր էր եկել
«ճշմարտությունը վկայելու» [Հովհաննես 18.37]:)

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հովհաննես 18:38–40`
փնտրելով, թե ինչ եզրակացության հանգեց Պիղատոսը Հիսուսի մասին:

• Ի՞նչ եզրակացության եկավ Պիղատոսը Հիսուսի մասին: (Նա ասաց, որ
«ոչ մի յանցանք չեմ գտնում նորանում» [հատված 38]:)

• Ըստ 39-րդ հատվածի, ի՞նչ արեց Պիղատոսը` փորձելով
Հիսուսին ազատել։

Ամփոփեք Հովհաննես 19.1–5 հատվածները` բացատրելով, որ հռոմեացի
զինվորները մտրակեցին և ծաղրեցին Հիսուսին: Այնուհետև Պիղատոսը
Հիսուսին ներկայացրեց ժողովրդին:

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Հովհաննես 19.4,6
հատվածները` փնտրելով, թե Պիղատոսն ի՞նչ կրկնեց հրեաներին («Ես ոչ
մի յանցանք չեմ գտնում նորանում»):

• Պիղատոսի պնդման վրա հիմնվելով, որ Հիսուսը ոչ մի հանցանք չէր
գործել, ինչի՞ն էր Պիղատոսը հավանաբար հավատում, որ ճիշտ
կլիներ անել:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 19․7
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչ ասացին
հրեա առաջնորդները Պիղատոսին Հիսուսի մասին:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Պիղատոսի խոսքերը Հիսուսին, իսկ
պատմողը վերսկսի նրանց դերերը և բարձրաձայն կարդա Հովհաննես
19.8–11 հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով
Պիղատոսի պատասխանը, երբ լսեց, որ Հիսուսն ասաց, թե Ինքն Աստծո
Որդին էր:

• Ինչպե՞ս արձագանքեց Պիղատոսը, երբ հրեա առաջնորդներն ասացին
նրան, որ Հիսուսն ասել էր, որ Ինքը Աստծո Որդին էր:

• Եթե դուք լինեիք Պիղատոսի փոխարեն, ինչպե՞ս կզգայիք դուք, լսելով
այն, ինչ Հիսուսն ասաց որպես կառավարիչ ձեր իշխանության մասին:
Ինչո՞ւ:

Բացատրեք, որ Հիսուսի հայտարարությունը, որն արձանագրված է
հատված 11-ում հրեա առաջնորդների մասին, «ավելի մեծ մեղք
ունենալու» մասին, նշանակում էր, որ եթե Պիղատոսը ենթարկվեր
բազմության պահանջին և հրամայեր, որ Հիսուսը խաչվեր, Պիղատոսը
հանցավոր կլիներ մեղքի համար, բայց ոչ այն աստիճանի, ինչպես
նրանք, ովքեր ակտիվորեն որոնում էին Հիսուսի մահը:

Խնդրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Մատթեոս 27.19 հատվածը`
ուշադրություն դարձնելով, թե Պիղատոսի կինը ի՞նչ խորհուրդ տվեց նրան
անել: Խնդրեք ուսանողներին զեկուցելիրենց գտածի մասին:

ԴԱՍ  78

561



Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 19.12–15
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչ էր
ձգտում անել Պիղատոսը Հիսուսին և ինչպե՞ս արձագանքեցին հրեաները:

• Ըստ 12-րդ հատվածի, ի՞նչ էր ձգտում անել Պիղատոսը։

• Ի՞նչ ասացին հրեա առաջնորդները Պիղատոսին, երբ իմացան, որ նա
ուզում էր Հիսուսին ազատ արձակել:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Կեսարը հռոմեացի կայսր էր, ով
Պիղատոսին էր շնորհել նրա պաշտոնը` որպես Հուդայի կառավարիչ: Մի
քանի նախորդ դեպքերում Պիղատոսը հրամայել էր հռոմեացի
զինվորներին կոտորել հրեաներին և պղծել էր նրանց մի քանի
կրոնական ավանդույթները: Պիղատոսի արարքների մասին հաղորդվել
էր Կեսարին և Կեսարը նախատել էր Պիղատոսին (see chap. James E.
Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 648–49):

• Ի՞նչ կարող էր պատահել Պիղատոսին, եթե հրեաները հաղորդեին, որ
նա Կեսարի «ընկերը» չէ (հատված 12): (Եթե Կեսարը կասկածեր
Պիղատոսին իր հանդեպ անհավատարմության մեջ, նա կհեռացներ
Պիղատոսին իր պաշտոնից և կառավարիչի իր իշխանությունից:)

Նշեք, որ Պիղատոսը ստիպված էր ընտրություն կատարել իր սեփական
շահերը պաշտպանելու և Փրկիչին արձակելու միջև, ում մասին նա
գիտեր, որ անմեղ էր:

Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 19.16
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պիղատոսն ինչ
ընտրեց անել:

• Ի՞նչ ընտրեց Պիղատոսն անել:

• Ի՞նչ էր ցույց տալիս այդ ընտրությունը, թե ինչի՞ համար էր
ամենաշատը Պիղատոսը մտահոգված: (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
արտահայտությունները «Պիղատոսի մտահոգությունները» վերնագրի
ներքո: ինքը, իր պաշտոնը և իշխանությունը:

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պիղատոսի որոշումից՝
գերադասել իր շահերը Փրկչին ազատելուց, ում մասին գիտեր, որ
անմեղ էր: (Ուսանողների պատասխաններից հետո գրեք հետևյալ
սկզբունքը գրատախտակին. Մեր սեփական շահերը վեր դասելով
նրանից, ինչը ճիշտ է, մեզ կտանի դեպի մեղք:)

• Որո՞նք են այն իրավիճակները, որոնց ժամանակ մենք գուցե
գայթակղվենք վեր դասելոււ մեր սեփական շահերը նրանից, ինչը ճիշտ
է:

• Եթե մենք գերադասում ենք մեր սեփական շահերը նրանից, ինչը ճիշտ
է, ապա այդ գայթակղությունը հաղթահարելու համար ի՞նչ կարող
ենք անել:

Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել այն, ինչ կարող են սովորել Քրիստոսի
բնավորության մասին` համեմատելով Պիղատոսի բնավորության հետ,
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երբ նրանք ուսումնասիրում են Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքի
վերջին պահերը:

Համեմատեք և հակադրեք

Եթե նկատենք նմանությունները կամ տարբերությունները ուսմունքների, մարդկանց կամ
իրադարձությունների միջև, կարող ենք պարզաբանել վարդապետությունը, սկզբունքը
կամ սուրբ գրության հատվածը և բերել ավետարանական ճշմարտությունները ավելի
հստակ կիզակետի:

Հովհաննես 19.17–42
Հիսուսը խաչվում է, և Նրա մարմինը գերեզման է դրվում
Ամփոփեք Հովհաննես 19.17–24 հատվածները՝ բացատրելով, որ Հիսուսը
տարավ Իր խաչը դեպի Գողգոթա, որտեղ Նա խաչվեց:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 19.25–27
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել , ուշադրություն
դարձնելով, թե ով էր ներկա, երբ Հիսուսը խաչվեց։

• Ո՞վ էր կանգնած խաչի մոտ, երբ Հիսուսը խաչվեց: (Ուսանողների
պատասխանելուց հետո, բացատրեք, որ «աշակերտը… ում [Հիսուսը]
սիրում էր» [հատված 26] վերաբերում է Հովհաննես Առաքյալին, ով
հայտնի է նաև որպես Հովհաննես Սիրելի:)

• Համաձայն հատվածներ 26–27-ի, ու՞մ համար էր մտահոգվում Հիսուսը,
երբ Նա կախված էր խաչից: Նա ի՞նչ պատվիրեց Հովհաննեսին անել:
(Հոգ տանել Իր մոր մասին, կարծես նա Հովհաննեսի սեփական մայրն
էր: Գրատախատակի «Հիսուս Քրիստոսի մտահոգությունները»
վերնագրի ներքո գրեք Իր մոր բարօրությունը:)

Հնարավորության դեպքում յուրաքանչյուր ուսանողի տրամադրեք
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի
հետևյալ խոսքերը։ Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ նրա
խոսքերը:

«Բնավորությունը բացահայտվում է … այն ուժի մեջ, որը հասկանում է մյուս
մարդկանց տառապանքը, երբ մենք ինքներս ենք տառապում, ուրիշների
քաղցը նկատելու ունակության մեջ, երբ մենք ենք սոված, և զորություն
օգնության հասնելու և կարեկցանք ցուցաբերելու ուրիշների հոգևոր
հոգևարքի հանդեպ, երբ մենք ենք գտնվում մեր իսկ հոգևոր աղետի մեջ:
Այսպիսով, բնավորությունը բացահայտվում է նայելով և հասնելով

ուրիշներին, երբ բնական և բնազդական արձագանքը պետք է լինի ինքնամփոփ և դեպի
ներս ուղղված: Եթե այդպիսի կարողությունը իսկապես բարոյական հատկանիշի
բարձրագույն չափանիշն է, ապա աշխարհի Փրկիչը այդպիսի հետևողական և գթառատ
բնավորության կատարյալ օրինակն է» (“The Character of Christ” [Brigham Young
University–Idaho Religion Symposium, Jan. 25, 2003], 2–3):

• Համաձայն նրա, ինչ մենք սովորեցինք Հովհաննես 18–19
հատվածներում Փրկիչի բնավորության մասին, ի՞նչ կարող ենք անել
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հետևելու Նրա օրինակին: Ուսանողների պատասխաններից
հետոհետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Մենք կարող
ենք հետևել Փրկիչի օրինակին՝ ընտրելով օգնել ուրիշներին, նույնիսկ,
երբ մենք ինքներս ենք կարիքի մեջ:)

• Ինչպե՞ս կարող ենք հաղթահարել գլխավորապես մեզանով
մտահոգվելու ցանկությունը և ընտրել օգնել ուրիշներին, նույնիսկ, երբ
մենք ինքներս ենք կարիքի մեջ:

• Երբ եք տեսել, որ ինչ-որ մեկը հետևել է Փրկիչի օրինակին` ընտրելով
օգնել ուրիշներին, նույնիսկ, երբ ինքն է կարիքի մեջ եղել:

Գուցե կամենաք կիսվել ձեր վկայությամբ Հիսուս Քրիստոսի մասին և այն
կատարյալ օրինակի, որ Նա է տվել՝ դնելով ուրիշների կարիքները Իր
կարիքներից առաջ: Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում գրի առնել, թե ինչ են իրենք անելու Փրկիչի օրինակին
հետևելու համար:

Ամփոփեք Հովհաննես 19.28–42-ը` բացատրելով, որ Հիսուսի մահից հետո
Արիմաթիացի Հովսեփը խնդրեց Պիղատոսին, որ Հիսուսի մարմինը վեր
առնի: Հովսեփը և Նիկոդեմոսը այդ ժամանակ պատրաստեցին Փրկիչի
մարմինը և դրեցին մի գերեզմանում, որը Հովսեփն էր նվիրաբերել:
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ԴԱՍ 79

Հովհաննես 20
Նախաբան
Կիրակի օրը Խաչելությունից հետո, Մարիամ
Մագդաղենացին հայտնաբերեց դատարկ գերեզմանը և
տեղեկացրեց Հովհաննեսին ու Պետրոսին, ովքեր վազեցին

դեպի դատարկ գերեզմանը: Հարություն առած Քրիստոսը
հայտնվեց Մարիամ Մագդաղենացուն և ավելի ուշ՝ Իր
աշակերտներին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 20․1-10
Մարիամ Մագդաղենացին հայտնաբերում է դատարկ գերեզմանը և ասում
Հովհաննեսին ու Պետրոսին, ովքեր վազում են դեպի գերեզմանը

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին Հովհաննես 20 գլխի
ուսումնասիրությանը, խնդրեք նրանց հիշել այն ժամանակը, երբ մահացել
է իրենց կողմից սիրված մեկը կամ իրենց ծանոթներից որևէ մեկի
մտերիմը:

• Ի՞նչ զգացումներ ենք մենք ունենում, երբ սիրված մեկը մահանում է:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ համատեքստը Հովհաննես 20
գլխի, հիշեցրեք նրանց, որ երբ Հիսուսը մահացավ՝ ուրբաթ օրը ժամը
մոտավորապես 15:00-ին, Նրա մարմինն ավելի ուշ՝ կեսօրից հետո դրվեց
գերեզմանում և մի մեծ քար դրվեց գերեզմանի առաջ, փակելով մուտքը:
Մայրամուտին սկսվեց Շաբաթը: (Կարող եք բացատրել, որ Հիսուս
Քրիստոսի Հարությունից առաջ Տիրոջ ուխտյալ ժողովուրդը պահում էր
Շաբաթը՝ ուրբաթ օրվա մայրամուտից մինչև շաբաթ օրվա մայրամուտը։)

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրությունների համատեքստը:
Սուրբ գրությունների համատեքստը ներառում է սուրբ գրության տվյալ հատվածներում
արձանագրված իրադարձությանն ուղեկցող հանգամանքները: Համատեքստը հասկանալը
կօգնի ուսանողներին ճանաչել սուրբ գրությունների ոգեշնչված գրողների ուղերձները: Դա
նաև կօգնի ուսանողներին երևակայական առումով որքան հնարավոր է խորը
ներթափանցել յուրաքանչյուր գրողի աշխարհ և տեսնել իրադարձություններն այնպես,
ինչպես հեղինակն է տեսել դրանք:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինի հետևյալ խոսքը.
Դասարանին խնդրեք պատկերացնել, թե ինչ էին զգում Հիսուսի
աշակերտներն այդ ողբերգական ուրբաթ օրը:
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«Ես մտածում եմ, թե ինչ մռայլ էր այն ուրբաթ օրը, երբ Քրիստոսը
բարձրացվեց խաչի վրա:

Այդ սոսկալի ուրբաթ օրը երկիրը ցնցվեց և խավարեց: Զարհուրելի
փոթորիկներն ուժգին հարվածեցին երկիրը:

Չար մարդիկ, ովքեր ուզում էին զրկել Նրան կյանքից, ուրախացան: Հիմա,
երբ Հիսուսն այլևս չկար, նրանք, ովքեր հետևում էին Նրան, անշուշտ

կցրվեին: Այդ օրը նրանք կանգնած էին հաղթական:

Այդ օրը տաճարի վարագույրը պատռվեց երկու կեսի:

Մարիամ Մագդաղենացին և Հիսուսի մայրը՝ Մարիամը, երկուսին էլ պատել էր վիշտն ու
հուսահատությունը: Հիանալի մարդը, որին նրանք սիրում էին ու հարգում, անկյանք
կախված էր խաչի վրա:

Այդ Ուրբաթ օրն Առաքյալները հյուծված էին: Հիսուսը՝ նրանց Փրկիչը, այն մարդը, ով
քայլեց ջրի վրայով և կենդանացրեց մեռածին, Ինքն էր հանձնված չար մարդկանց
ողորմությանը: Նրանք անօգնական նայում էին, թե ինչպես էին Նրա թշնամիները
դատաստան տեսնում Նրա հետ:

Այդ ուրբաթ մարդկության Փրկչին նվաստացրեցին ու խոցեցին, խոշտանգեցին ու
վիրավորեցին:

Դա մի ամայացնող ուրբաթ էր, պատված վշտով, որը կրծում էր այն մարդկանց հոգիները,
ովքեր սիրում ու հարգում էին Աստծո Որդուն:

Ես կարծում եմ, որ աշխարհի պատմության սկզբից ի վեր այդ մեկը բոլոր ուրբաթներից
ամենամռայլն էր» (“Sunday Will Come,” Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2006, 29–30):

• Եթե դուք լինեիք աշակերտներից մեկը, ով այնտեղ էր այդ ուրբաթ, ի՞նչ
մտքեր կամ զգացումներ կունենայիք:

Ուսանողների պատասխաններից հետո, կարդացեք բարձրաձայն Երեց
Վիրթլինի այս լրացուցիչ խոսքը.

«Սակայն այդ օրվա խավարը երկարատև չէր» (“Sunday Will Come,” 30):

Հրավիրեք ուսանողներին տեսնել, թե ինչպես «այդ օրվա խավարը
երկարատև չէր», ուսումնասիրելով Հովհաննես 20 գլուխը:

Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 20․1-2
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ տեսնելով, թե ինչ
հայտնաբերեց Մարիամ Մագդաղենացին, երբ լուսաբացին եկավ
գերեզմանի մոտ՝ շաբաթվա առաջին օրը, կամ կիրակի օրը:

• Ի՞նչ հայտնաբերեց Մարիամը:

• Ի՞նչ արեց Մարիամը, երբ հայտնաբերեց, որ քարը հանված է
գերեզմանի մուտքի դիմացից: Ի՞նչ մտածեց նա:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 20․3-10 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեցին Պետրոսն ու Հովհաննեսը, ում
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մասին ասվում է «մյուս աշակերտը» (հատված 3), երբ լսեցին Մարիամի
հայտնած նորությունը:

• Ի՞նչ արեցին Պետրոսն ու Հովհաննեսը, երբ լսեցին Մարիամի
հայտնած նորությունը:

• Համաձայն հատված 8-ի, ինչպիսի՞ն էր Հովհաննեսի արձագանքը, երբ
նա տեսավ դատարկ գերեզմանը: Ինչի՞ն նա հավատաց:

Կարող եք բացատրել, որ մինչև Հովհաննեսը չտեսավ դատարկ
գերեզմանը, նա լիովին չէր հասկանում Փրկչի ասածները, որ մեռելներից
հարություն է առնելու երրորդ օրը: Երբ Հովհաննեսը տեսավ դատարկ
գերեզմանը, նա հիշեց և հավատաց (տես Հովհաննես 20.8–9):

Հովհաննես 20.11–31
Հարություն առած Փրկիչը հայտնվում է Մարիամ Մագդաղենացուն, իսկ հետո՝
Իր աշակերտներին:
Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 20.11–15
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ովքեր
խոսեցին Մարիամի հետ, երբ Պետրոսն ու Հովհաննեսը գնացին:

• 12-13 հատվածներում ովքե՞ր խոսեցին Մարիամի հետ:

• Ո՞վ խոսեց Մարիամի հետ հատված 15-ում: Ի՞նչ կարծեց Մարիամը, թե
ո՞վ էր Հիսուսը:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 20.16–18
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե Հիսուսն ինչ
հրահանգեց Մարիամին անել, երբ նա ճանաչեց Իրեն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ «Մի դիպչիր ինձ» խոսքերի
իմաստը (հատված 17), հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկիի հետևյալ խոսքը.

«Հակոբ Թագավորի տարբերակը մեջբերում է Հիսուսին ասելիս. «Մի դիպչիր
ինձ»: Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությամբ կարդում ենք «Մի պահիր ինձ»:
Հունարենից տարբեր թարգմանությունները ներկայացնում են հատվածը
որպես «Մի բռնիր ինձ» կամ «Մի պահիր ինձ»: Որոշ տեղերում տրվում է այս
նշանակությունը, թե «Մի բռնիր ինձ այլևս» կամ «Մի պահիր ինձ այլևս»:
Որոշներն էլ մեկնաբանում են. դադարել պահել կամ բռնել նրան,

ենթադրելով, որ Մարիամն արդեն բռնվել էր նրանից: Դա ենթադրելու հիմնավոր պատճառ
կա, քանի որ միտքը, որ Մարիամին հաղորդեց Հարություն առած Տերը, այս նպատակն
ուներ. «Դուք չեք կարող պահել ինձ այստեղ, քանի որ ես բարձրանալու եմ Հորս մոտ» (The
Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 4:264)։

• Ըստ 17-րդ հատվածի, Հիսուսն ի՞նչ հրահանգեց Մարիամին անել։

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, թե իրենք աշակերտներից
մեկն են, ով լսեց Մարիամի վկայությունը: Խնդրեք ուսանողներին գրել
հետևյալ հարցերի պատասխաններն իրենց դասարանական տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում.
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կզգայիք դուք, լսելով Մարիամին:

• Կհավատայի՞ք նրան: Ինչո՞ւ այո, կամ ինչո՞ւ ոչ։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների` կիսվել իրենց գրածով: Հիշեցրեք նրանց, որ որոշ
աշակերտներ դժվարանում էին հավատալ Մարիամի վկայությանը (տես
Մարկոս 16.11):

Խնդրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 20.19–20
հատվածները, իսկ դասարանին խնդրեք տեսնել, թե ինչ տեղի ունեցավ
այդ երեկո:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ այդ երեկո, երբ աշակերտները միասին
հավաքված էին:

• Ի՞նչ կարևոր վարդապետություն իմացան Մարիամը և աշակերտները:
(Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն
նրանք պետք է նշեն հետևյալ վարդապետությունը. Հիսուս Քրիստոսը
հաղթահարեց մահը Հարության միջոցով:)

• Համաձայն հատված 20-ի, ի՞նչ զգացին աշակերտները, երբ տեսան
հարություն առած Տիրոջը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Ջոզեֆ Բ.
Վիրթլինի հետևյալ խոսքերը.

«Մի ակնթարթում, աչքերը, որ լցված էին մշտահոս արցունքներով,
ցամաքեցին: Շուրթերը, որ շշնջում էին ցավի ու վշտի աղոթքները, այժմ օդը
լցրեցին հրաշալի փառաբանությամբ, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը, կենդանի
Աստծո Որդին, կանգնեց նրանց առաջ, որպես Հարության առաջին պտուղը,
ապացույցը, որ մահը պարզապես սկիզբն է մի նոր ու հրաշալի գոյության»
(“Sunday Will Come,” 30):

• Իմանալը, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել, ինչպե՞ս կօգնի
մեզ, երբ սգում ենք սիրված մարդու մահվան պատճառով: (Քանի որ
Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ, այս երկրի վրա ապրած
յուրաքանչյուր մարդ հարություն կառնի [տես Ա Կորնթացիս 15.20–22]։)

Ամփոփեք Հովհաննես 20.21–23 հատվածները, բացատրելով, որ երբ
Հիսուսը ցույց տվեց Իր աշակերտներին Իր ձեռքերի և կողի վերքերը, Նա
հանձնարարեց նրանց կատարել Իր գործը և ասաց նրանց. «Առէք Սուրբ
Հոգին» (հատված 22):

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 20.24–25
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե որ Առաքյալը
ներկա չէր այդ սուրբ առիթին:

• Ո՞ր Առաքյալը ներկա չէր, երբ մյուս աշակերտները տեսան հարություն
առած Տիրոջը:

• Ըստ 25-րդ հատվածի, ի՞նչ ասաց Թոմասը, ի՞նչ էր նրան հարկավոր
հավատալու համար:
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• Այս հատվածում գրված Թովմասի արձագանքն ինչո՞վ է տարբերվում
Հովհաննեսի արձագանքից, երբ նա տեսավ դատարկ գերեզմանը,
ինչպես գրված է Հովհաննես 20.8 հատվածում:

• Ձեր կարծիքով, Թովմասի համար ինչո՞ւ էր դժվար հավատալ:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 20.26–29 հատվածները: Խնդրեք դասարանին տեսնել, թե
Թովմասն ինչ զգաց ութ օր հետո այն օրվանից, երբ ասել էր, թե չի
հավատում, որ Հիսուսը հարություն է առել:

Ուսանողների ընթերցանության փոխարեն կարող եք ցուցադրել
Blessed Are They That Have Not Seen, and Yet Have Believed (2:29)

տեսանյութը՝ The Life of Jesus Christ Bible Videos շարքից, որպեսզի
ուսանողները պատկերացնեն Թովմասի ապրումները, ինչպես գրված է
այս հատվածներում: Այս տեսանյութն առկա է LDS.org կայքում:

• Երբ Հիսուսը թույլ տվեց Թովմասին դիպչել Իր ձեռքերին և կողին, ի՞նչ
ընտրություն Նա առաջարկեց Թովմասին: (Եղեք հավատացող։)

• Ըստ 29-րդ հատվածի, Հիսուսն ի՞նչ էր ուզում, որ Թովմասը
հասկանար:

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել Փրկչի ուսուցանումից:
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրեք
հետևյալ սկզբունքը. Մենք կօրհնվենք, եթե հավատանք Հիսուս
Քրիստոսին, նույնիսկ երբ չենք կարող տեսնել Նրան:)

Ուսանողներին բաժանեք երկու-երեք հոգանոց խմբերի և
յուրաքանչյուր խմբին տվեք հետևյալ հարցերը պարունակող

օժանդակ նյութը:

Մենք կօրհնվենք, եթե հավատանք Հիսուս
Քրիստոսին, նույնիսկ երբ չենք կարող
տեսնել Նրան

1. Ինչո՞ւ եք ընտրում հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, նույնիսկ եթե չեք տեսել Նրան ձեր
մահկանացու աչքերով:

2. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի ցույց տանք, որ նախընտրում ենք հավատալ Հիսուս
Քրիստոսին:

3. Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել, ընտրելով հավատալ Հիսուս Քրիստոսին:

Հրավիրեք յուրաքանչյուր խմբին միասին քննարկել երեք հարց և գրել
պատասխանները օժանդակ նյութի մեջ կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության իրենց օրագրերում: Բավարար ժամանակ
հատկացնելուց հետո, հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի
հետ կիսվել իրենց պատասխաններով:

Բացատրեք, որ թեև Հիսուսն ուսուցանեց, որ մենք կօրհնվենք, եթե
հավատանք Իրեն, նույնիսկ երբ չենք կարող տեսնել Նրան, Նա
վկայություն է բերում, որպես հիմք մեր հավատքի համար:
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Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 20.30–31
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ տեսնելով թե ինչու
Հովհաննեսը գրի առավ այս իրադարձությունները:

• Ինչո՞ւ Հովհաննեսը գրի առավ այս իրադարձությունները: (Կարող եք
բացատրել, որ կյանք բառը [հատված 31-ում] վերաբերում է
հավերժական կյանքին։)

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել 31 հատվածից
առաքյալների և մարգարեների վկայությունների մասին: (Չնայած
ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր խոսքեր, նրանք պետք
է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Առաքյալներն ու
մարգարեները վկայում են Հիսուս Քրիստոսի մասին, որպեսզի մենք
հավատանք, որ Նա է Աստծո Որդին: Հավատալով Հիսուս Քրիստոսի
մասին Առաքյալների ու մարգարեների տված վկայությանը, մենք
կարող ենք հավերժական կյանք ունենալ: Այս հավատալիքը
նշանակում է, որ պետք է ձգտել պահել Նրա պատվիրանները և
հավատարիմ ապրել այդ վկայությանը։)

• Ինչպե՞ս են առաքյալների և մարգարեների վկայություններն
ամրացրել ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը:

Եզրափակեք կիսվելով Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր վկայությամբ:
Քաջալերեք ուսանողներին կիրառել Հովհաննես 20 գլխում բացահայտած
ճշմարտությունները, որոշելով, թե ինչպես են իրենք ցույց տալու իրենց
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը:

ԴԱՍ  79

570



ԴԱՍ 80

Հովհաննես 21
Նախաբան
Հարություն առած Տերը հայտնվեց Իր աշակերտներին,
երբ նրանք ձկնորսության էին գնացել։ Ափին Հիսուսը
ճաշեց Իր աշակերտների հետ և հրավիրեց Պետրոսին

ցույց տալ իր սերը Տիրոջ հանդեպ՝ արածացնելով Իր
ոչխարներին։ Հիսուսը կանխագուշակեց Պետրոսի
նահատակությունը և Հովհաննեսի փոխակերպումը։

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 21․1-17
Հարություն առած Տերը հայտնվում է Իր աշակերտներից մի քանիսին Տիբերեա
ծովի ափերին (Գալիլեայի ծովը)
Գրատախտակին նկարեք մի մեծ սիրտ։

Հրավիրեք ուսանողներին
մոտենալ գրատախտակին և սրտի
ներսում գրել երկու կամ երեք բան,
որը նրանք սիրում են։ Բացատրեք,
որ դրանք կարող են լինել մարդիկ,
ունեցվածք կամ միջոցառումներ։

Երբ ուսանողներն ավարտեն,
կարող եք թվարկել նաև ձեր սիրած
մի քանի բաները։

Ամփոփեք Հովհաննես 21․1–2
հատվածները և բացատրեք, որ
երկու հանգամանքներում Տիրոջը
տեսնելուց հետո Պետրոսը և
աշակերտներից մի քանիսը գտնվում էին Գալիլեայի ծովի ափին (որը
նաև կոչվում է Տիբերեա ծով)։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Հովհաննես 21․3 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ որոշեց անել Պետրոսը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ միջոցառում կարող էր Պետրոսն ավելացնել մեր
սիրած բաների ցուցակին։ (Երբ ուսանողները պատասխանեն, գրեք
ձկնորսություն բառը գրատախտակին նկարված սրտի մեջ։)

• Որքա՞ն ժամանակ էին Պետրոսն ու մյուս աշակերտները ձուկ որսում։
Ինչքա՞ն ձուկ նրանք բռնեցին։

Հարցրեք ուսանողներին, թե իրենց կարծիքով, ինչպես էին զգում
Պետրոսն ու մյուս աշակերտները ողջ գիշեր ձկնորսություն անելով, բայց
անարդյունք։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 21․4-6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց հաջորդ առավոտյան։
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• Ո՞վ էր գտնվում ծովափին։

• Արդյո՞ք աշակերտները սկզբում ճանաչեցին Հիսուսին։

• Ի՞նչ ցուցում տվեց Հիսուսը նրանց։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ նրանք հետևեցին Հիսուսի ցուցումներին։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ միտքը.

«Երեք տարի էր միայն անցել, երբ այդ նույն մարդիկ ձուկ էին որսում այդ
նույն ծովում։ Այդ ժամանակ ևս նրանք «ողջ գիշեր չարչարվել էին և ոչինչ
չէին բռնել» [Ղուկաս 5․5], ասում է սուրբ գրությունը։ Սակայն Գալիլեացի մի
հայրենակից նրանց հորդորեց ուռկանը գցել և նրանք «մեծ քանակութեամբ
ձկներ բռնեցին» [Ղուկաս 5․6], այն աստիճան, որ նրանց ուռկանները
պատռվում էին, որսած ձկներն էլ երկու նավակ լցրեցին այնքան, որ քիչ էր

մնում սուզվեին։

Այժմ պատմությունը կրկնվում էր» («Առաջին մեծ պատվիրանը» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2012, 84)։

• Ինչպե՞ս կարող էր ձուկ որսալու այդ երկրորդ հրաշքն օգնել
աշակերտներին հասկանալ, թե ով էր ափին կանգնած։

• Ի՞նչ կմտածեիք կամ կզգայիք, եթե լինեիք նավակում՝
աշակերտների հետ։

Ամփոփեք Հովհաննես 21․7–14 հատվածները և բացատրեք, որ երբ
աշակերտները փորձում էին ձկներով լի ցանցը քաշել դեպի նավակ,
Հովհաննեսը հայտարարեց, որ ծովափին կանգնած մարդը Տերն էր։
Պետրոսն անհամբերությամբ մտավ ծովը և լողաց Հիսուսի մոտ, իսկ
մյուսները եկան նավակով։ Երբ աշակերտները հասան ափ, Հիսուսը ճաշ
էր պատրաստում նրանց համար։

Բացատրեք, որ Երեց Ջեֆրի Ռ․Հոլլանդը ենթադրություն արեց այս
հատվածի վերաբերյալ և ուսուցանեց, որ այն բանից հետո, երբ Պետրոսն
ու մյուս աշակերտները ճաշեցին Փրկիչի հետ, Հիսուսը միգուցե «[նայեց]
նրանց ծեծված փոքր նավակին, քրքրված ցանցերին եւ 153 ձկների
շշմեցուցիչ կույտին» («Առաջին մեծ պատվիրանը» 84) և հետո ասաց
Պետրոսին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 21․15–17
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն հարցին, որը մի քանի անգամ Հիսուսը տվեց
Պետրոսին։ Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել այն, ինչ գտան:

• Ի՞նչ հարցրեց Հիսուսը Պետրոսին երեք անգամ։

• Երբ Հիսուսը հարցրեց «Պետրո՛ս, սիրո՞ւմ ես ինձ աւելի, քան դրանք»։
(հատված 15), ձեր կարծիքով, ինչի՞ն էր վերաբերվում դրանք բառը։
(Միգուցե, Հիսուսը նկատի ուներ ձկների կույտը կամ մյուս բաները,
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որոնք առնչվում էին ձկնորսների կյանքին։ Գրատախտակին գրեք
հետևյալ հարցը՝ սրտի կողքին։ Սիրո՞ւմ ես ինձ աւելի, քան դրանք։)

• Ի՞նչ պատասխան տվեց Պետրոսը։

• Ինչպե՞ս կզգայիք, եթե լինեիք Պետրոսի դերում և Հիսուսը երեք
անգամ հարցներ, թե արդյո՞ք դուք սիրում եք Իրեն։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչու Հիսուսն այդ հարցը
տվեց երեք անգամ, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Երեց Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը․

Որին Հիսուսը պատասխանեց (և այստեղ ես կրկին խոստովանում եմ, որ իմ
ենթադրածը չկա սուրբ գրություններում), հավանաբար, ասելով նման մի
բան. «Այդ դեպքում, Պետրոս, ինչո՞ւ ես դու այստեղ։ Ինչո՞ւ ենք մենք կրկին
այս նույն ծովափին, այս նույն ուռկանների կողքին, նույն բանի մասին
խոսում։ Մի՞թե ակնհայտ չէր այն ժամանակ և մի՞թե ակնհայտ չէ հիմա, որ
եթե իմ ուզածը ձուկ լիներ, ես կկարողանայի ձուկ հայթայթել։ Իմ ուզածը,

Պետրոս, աշակերտներ են, և նրանք ինձ պետք են հարատև։ Ինձ պետք է մեկը, ով
կկերակրի իմ ոչխարներին ու կփրկի իմ գառներին։ Ինձ պետք է մեկը, ով կքարոզի իմ
ավետարանը և կպաշտպանի իմ հավատքը։ Ինձ պետք է մեկը, ով սիրում է ինձ, իրապես,
իրապես սիրում է ինձ, և սիրում է ինձ լիազորած մեր Երկնային Հոր գործը։ … Այնպես որ,
Պետրոս, երկրորդ և ենթադրում եմ, վերջին անգամ, ես քեզ խնդրում եմ թողնել այս բոլորը
և գնալ ուսուցանելու և վկայելու, ջանք թափելու և նվիրված ծառայելու, մինչև օրը գա, երբ
քեզ հետ կվարվեն ճիշտ այնպես, ինչպես ինձ հետ վարվեցին» («Առաջին մեծ
պատվիրանը» 84)։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պետրոսի փորձառությունից։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին. Եթե սիրում ենք Փրկիչին և Երկնային Հորն ամեն
բանից առավել, մենք պետք է արածեցնենք Նրանց ոչխարներին։)

• Ովքե՞ր են Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի ոչխարները։ Ինչպե՞ս
ենք արածեցնում նրանց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլսի հետևյալ խոսքերը․

Սա Քրիստոսի կոչն է` ուղղված այսօր յուրաքանչյուր քրիստոնյայի.
«Արածեցրու իմ ոչխարները։ … Արածեցրու իմ ոչխարները»՝ կիսվեք իմ
ավետարանով երիտասարդների և մեծահասակների հետ, բարձրացնելով,
օրհնելով, սփոփելով, խրախուսելով և շենացնելով նրանց, հատկապես
նրանց, ովքեր մտածում և հավատում են ոչ այնպես, ինչպես մենք» («Լինել
ավելի Քրիստոսանման Քրիստոնյա», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 91)։

Որպեսզի օգնեք դասարանի անդամներին հասկանալ, թե ինչպես է
նրանց բացահայտած սկզբունքն առնչվում մեզ, հանձնարարեք երեք
ուսանողի հերթով բարձրաձայն կարդալ հետևյալ իրավիճակները։ (Դուք
կարող եք հարմարեցնել այս նյութերը ձեր ուսանողների կարիքներին և
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հետաքրքրություններին։) Յուրաքանչյուր իրավիճակն ընթերցելուց հետո
տվեք հաջորդ հարցերը։

1. Մի խումբ տղաներ ճաշի ժամանակ հրավիրում են մի երիտասարդի
նստել իրենց սեղանի մոտ, և երիտասարդը մտածում է, որ կարող է
ընկերանալ նրանց հետ։ Նրանց զրույցի ժամանակ տղաներից մեկը
սկսում է բոլորի մոտ ծաղրել մյուս տղային։

2. Մի երիտասարդ աղջիկ սիրում է ֆուտբոլ խաղալ։ Նա շաբաթվա մեծ
մասը նվիրում է ֆուտբոլ խաղալուն և քիչ ժամանակ է հատկացնում
մյուս բաներին, ինչպես օրինակ՝ ընտանեկան երեկոներին և սուրբ
գրությունների անձնական ուսումնասիրությանը։

3. Մի երիտասարդ տղա շատ զբաղված է դպրոցում և
արտադպրոցական միջոցառումներում։ Շաբաթվա ընթացքում նա
անհամբեր սպասում է ուրբաթ երեկոյան ընկերների հետ ազատ
ժամանակ անցկացնելուն։ Այդ երեկո ընկերներից մեկին զանգելուց
անմիջապես առաջ նրա տնային ուսուցման զուգընկերը զանգահարում
է նրան և խնդրում միասին այցելել իրենց կցված ընտանիքներից
մեկին և օգնել նրանց անհետաձգելի խնդրի առնչությամբ։

• Ի՞նչ ընտրություն ունի այդ անձը։

• Ի՞նչ կարող էր անել այդ մարդը, որպեսզի իր սերը ցույց տար Տիրոջ
հանդեպ։ Ինչպե՞ս էր այդ արարքն արտահայտում նրա սերը
Տիրոջ հանդեպ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Հոլլանդի
հետևյալ խոսքերը.

«Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես համոզված չեմ, թե մենք ինչ
փորձառություն կունենանք Դատաստանի օրը, բայց ես շատ զարմացած
կլինեմ, եթե այդ խոսակցության ինչ-որ պահի Աստված չհարցնի մեզ այն,
ինչ Քրիստոսը հարցրեց Պետրոսին. «Սիրո՞ւմ ես ինձ»։ («Առաջին մեծ
պատվիրանը» 84)։

Կիսվեք ձեր վկայությամբ՝ Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին ամենից
առավել սիրելու կարևորության և Նրանց ոչխարներին արածեցնելու
միջոցով այդ սերը ցույց տալու մասին։

Անդրադարձեք գրատախտակին նկարած սրտի մեջ գրված կետերին և
այդ կետերի կողքին գրված հարցին․ «Սիրո՞ւմ ես ինձ աւելի, քան դրանք»։
Ընդգծեք դրանք բառը և հորդորեք ուսանողներին պատասխանել հետևյալ
հարցերին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում։

• Եթե Հիսուսը նույն հարցը հղեր ձեզ, ձեր կարծիքով, ի՞նչը Նա
կանվաներ «դրանք» ձեր կյանքում։

• Ինչպե՞ս կպատասխանեիք Նրա հարցին:

• Ինչպե՞ս ցույց կտայիք ձեր սերը Տիրոջ հանդեպ:
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Գրավոր վարժություններ

Ժամանակ առ ժամանակ հրավիրեք ուսանողներին գրի առնել միտք թելադրող հարցերի
իրենց պատասխանները, որը կօգնի ամրապնդել ու հստակեցնել նրանց մտածողությունը։
Ի թիվս այլ բաների` գրավոր հանձնարարություններն ուսանողներին թույլ են տալիս
անձամբ մասնակցել և ոգեշնչում ստանալ իրենց սովորածը կիրառելու
եղանակների մասին։

Հովհաննես 21․18–25
Հիսուսը կանխագուշակում է Պետրոսի նահատակությունը և Հովհաննեսի
փոխակերպումը

Ամփոփեք Հովհաննես 21․18–21 հատվածները և բացատրեք, որ Հիսուսը
մարգարեացավ, որ երբ Պետրոսը ծերանա, նա «ձեռքերդ կ’մեկնես»
(հատված 18), և նրան կտանեն այնտեղ, որտեղ ինքը չի ցանկանա գնալ։
Ըստ ավանդույթի Պետրոսը մահացավ խաչելությունից։ Սակայն, ասվում
է, որ Պետրոսը խնդրեց, որ իրեն խաչեն գլուխը ներքև, քանի որ նա իրեն
արժանի չէր համարում Փրկիչի ձևով մեռնելու համար (տես Ջոզեֆ
Ֆիլդինգ Սմիթ, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–56], 3:151–52)։

Այդ մարգարեությունը լսելուց հետո Պետրոսը հարցրեց, թե ինչ
կպատահի Հովհաննես Առաքյալի հետ, որը նաև հայտնի է Հովհաննես
Սիրելի անունով։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Հովհաննես 21․22–23 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Փրկիչը
պատասխանեց Պետրոսին։

• Ի՞նչ իմացավ Պետրոսը Հովհաննեսի մասին։

Բացատրեք, որ կենայ բառը 22-րդ հատվածում նշանակում է կենդանի
մնալ երկրի վրա։ Այսպիսով, Հովհաննեսը երկրի վրա կմնա
փոխակերպված վիճակում, մինչև Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը։
Փոխակերպված էակներն «անձինք են, որոնք այնպիսի փոփոխության են
ենթարկվում, որ չտանեն ցավ կամ մահ, մինչև որ հարություն առնեն
դեպի անմահություն» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Փոխակերպված
էակներ», scriptures.lds.org)։

• Ըստ 22-րդ հատվածի, համաձայն Հիսուսի ցանկության, Պետրոսն
ինչի՞ վրա պիտի կենտրոնանար՝ Հովհաննեսի վիճակի մասին
անհանգստանալու փոխարեն։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 21․24–25
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էր ցանկանում Հովհաննեսը, որ բոլորն
իմանային՝ մինչ նա ավարտում էր իր գրանցումը։

• Ի՞նչ էր ցանկանում Հովհաննեսը, որ բոլորն իմանային՝ մինչ նա
ավարտում էր իր գրանցումը։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.
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Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի գրանցումներից ո՞ր
պատմությունը, իրադարձությունը կամ ուսմունքները Փրկիչի մահկանացու
ծառայությունից մեծ ազդեցություն թողեցին ձեր վրա։ Ինչո՞ւ:

Հանձնարարեք ուսանողներին մտածել այդ հարցերի շուրջ։ Կարող եք
հանդարտ միացնել որևէ օրհներգի ձայնագրություն, ինչպես օրինակ՝
«Come, Follow Me» (օրհներգ, հմր. 116), և թույլ տվեք ուսանողներին
վերանայել իրենց սուրբ գրությունները և դասարանային տետրերը կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերը, որպեսզի վերհիշեն
իրենց սովորած ճշմարտությունները։ Բավարար ժամանակ
տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի
առջև` կիսվելու հարցերին տված իրենց պատասխաններով։

Կարող եք ավարտել՝ բերելով Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և
Հովհաննեսի կողմից գրված Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու
ծառայության պատմությունների և Քավության ճշմարտացիության մասին
ձեր վկայությունը։

ԴԱՍ  80
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հովհաննես 16-21
(Մաս 16)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Հովհաննես 16-21–ում (մաս 16) ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և
սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս: Դասը, որը դուք
սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա:
Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ դուք խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների մասին:

Օր 1 (Հովհաննես 16)
Վերջին Ընթրիքից հետո Իր Առաքյալներին ուսուցանած Հիսուսի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին, որ
Սուրբ Հոգին կառաջնորդի մեզ դեպի բոլոր ճշմարտությունը և ցույց կտա մեզ գալիք բաները: Ուսանողները

նաև սովորեցին, որ Սուրբ Հոգին հայտնում է ճշմարտությունները և հրահանգները, որոնք գալիս են
Երկնային Հորից և Հիսուս Քրիստոսից: Քանի որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է աշխարհը, մենք լավ

տրամադրությամբ պետք է լինենք և ունենանք խաղաղություն:

Օր 2 (Հովհաննես 17)
Ուսումնասիրելով Հիսուս Քրիստոսի Միջնորդական Աղոթքը, ուսանողները սովորեցին, որ հավերժական

կյանք ստանալու համար մենք պետք է ճանաչենք Երկնային Հորը և Նրա Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին: Նրանք

նաև իմացան, որ որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, մենք պետք է լինենք աշխարհում, բայց ոչ
աշխարհից: Երբ ուսանողները կարդացին, թե ինչպես էր Հիսուսն աղոթում, որ Իր աշակերտները մեկ լինեն
Իր և Հոր հետ, նրանք սովորեցին, որ երբ գալիս ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և ստանում Նրա Քավության

օրհնությունները, մենք կարող ենք մեկ դառնալ Հոր և Որդու հետ:

Օր 3 (Հովհաննես 18–19)
Պիղատոսի եսասիրական օրինակից ուսանողները սովորեցին, որ մեր սեփական հետաքրքրությունները

ճիշտն անելուց բարձր դասելը, տանում է մեզ դեպի մեղքը: Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Խաչելության

մասին Հովհաննեսի պատմությունը, նրանք իմացան, որ մենք կարող ենք հետևել Փրկչի օրինակին՝

ընտրելով օգնել ուրիշներին, նույնիսկ երբ ինքներս կարիքի մեջ ենք:

Օր 4 (Հովհաննես 20–21)
Այս դասին ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հովհաննեսի պատմությունը Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին:
Նրանք իմացան, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթահարեց մահը Իր Հարության միջոցով: Թովմասի

փորձառությունից նրանք իմացան, որ մենք կօրհնվենք, եթե հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, նույնիսկ երբ
չենք կարող տեսնել Նրան:

Ներածություն
Հարություն առած Տերը հայտնվեց Իր աշակերտներին, երբ նրանք ձուկ
էին բռնում: Ծովափին Հիսուսը ճաշեց Իր աշակերտների հետ և
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հրավիրեց Պետրոսին ցույց տալ իր սերը Իր նկատմամբ, արածեցնելով
Իր ոչխարներին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հովհաննես 21․1-17
Հարություն առած Տերը հայտնվեց Իր աշակերտներից ոմանց Տիբերեա ծովի
(Գալիլեայի ծովի) մոտ:
Գրատախտակին նկարեք մի մեծ սիրտ:

Հրավիրեք ուսանողներին
գրատախտակի մոտ, և նկարված
սրտի մեջ թող գրեն երկու-երեք
բան, որ իրենք սիրում են:
Բացատրեք, որ կարող են գրել
մարդկանց, իրեր կամ
միջոցառումներ:

Երբ ուսանողներն ավարտեն, դուք
նույնպես կարող եք գրել ձեր
սիրած բաներից մի քանիսը:

Ամփոփեք Հովհաննես 21.1-2
հատվածները, բացատրելով, որ
հարություն առած Տիրոջը երկու
անգամ տեսնելով, Պետրոսն ու մյուս աշակերտները Գալիլեայի ծովի
ափին էին (որը նաև կոչվում է Տիբերիայի ծով):

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 21․3
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ տեսնելով, թե ինչ որոշեց անել
Պետրոսը:

• Ձեր կարծիքով, Պետրոսն ի՞նչ կավելացներ գրատախտակի ցուցակին
իր նախասիրություններից: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրատախտակին՝ սրտի մեջ գրեք ձկնորսություն բառը:

• Որքա՞ն ժամանակ էին Պետրոսն ու աշակերտները ձուկ որսում:
Որքա՞ն ձուկ էին բռնել:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ի՞նչ էին զգում Պետրոսն ու մյուս
աշակերտները, երբ ամբողջ գիշեր որսալու արդյունքում ոչինչ չէին բռնել:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 21․4-6
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ տեսնելով, թե ինչ տեղի
ունեցավ առավոտյան:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ նրանից հետո, երբ աշակերտներն ամբողջ գիշեր
ապարդյուն կերպով ձուկ որսացին:

Ամփոփեք Հովհաննես 21.7-14 հատվածները, բացատրելով, որ երբ
աշակերտները դժվարությամբ քաշում էին ձկներով լի ուռկանը նավակի
մեջ, Հովհաննեսը բացականչեց, որ ափին կանգնած մարդը Տերն է:
Պետրոսն անհամբերությամբ նետվեց ծովը և լողաց դեպի Հիսուսը,

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  16
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մինչդեռ մյուսները եկան իրենց նավակով: Երբ աշակերտները հասան
ափ, Հիսուսն ուտելիք էր պատրաստում նրանց համար:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ միտքը.

«Հարություն առած Հիսուսի հետ ուրախ վերամիավորումից հետո, Պետրոսը
հաղորդակցություն ունեցավ Փրկչի հետ, որը ես համարում եմ առաքելական
ծառայության վճռական՝ շրջադարձային պահ ընդհանուր առմամբ, և,
անշուշտ, անձամբ Պետրոսի համար, շարժելով այդ մեծ ժայռ մարդկանց
դեպի նվիրված ծառայության և ղեկավարության փառահեղ կյանքը:
Նայելով նրանց ծեծված փոքր նավակին, քրքրված ցանցերին և ցնցող 153

ձկների կույտին՝ Հիսուսը [խոսեց] իր ավագ Առաքյալի հետ» (“The First Great
Commandment,” Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 84):

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հովհաննես 21.15-17
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ո՞ր հարցը
Հիսուսը մի քանի անգամ տվեց Պետրոսին: Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին գրքում նշել այն, ինչ գտան:

• Ո՞ր հարցը Հիսուսը երեք անգամ տվեց Պետրոսին:

• Երբ Հիսուսը հարցրեց. «Սիրո՞ւմ ես ինձ դորանցից ավելի» (15-րդ
հատվածում), ձեր կարծիքով, ինչի՞ն էր վերաբերում դորանցից բառը:
(Հիսուսը կարող էր նկատի ունենալ ձկների կույտը կամ այլ բաներ,
որոնք առնչվում են ձկնորսական կյանքի հետ: Գրատախտակին սրտի
կողքին գրեք հետևյալ հարցը. Սիրո՞ւմ ես ինձ դորանցից ավելի:)

• Ի՞նչ պատասխանեց Պետրոսը:

• Ինչպե՞ս դուք ձեզ կզգայիք, եթե լինեիք Պետրոսի տեղը և Հիսուսը
երեք անգամ հարցներ ձեզ, թե արդյոք սիրում եք Նրան:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե Հիսուսն ինչու այդ հարցը
տվեց և ուզում էր, որ Պետրոսը երեք անգամ պատասխաներ Նրան,
հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Հոլլանդի հետևյալ
խոսքերը․

«Հիսուսը պատասխանեց (և այստեղ ես նորից ընդունում եմ իմ ոչ
սուրբգրքյան զարգացումը), հավանաբար, ասելով այսպիսի մի բան. Ապա,
Պետրոս, ինչո՞ւ ես դու այստեղ: Ինչո՞ւ ենք մենք կրկին այս նույն ափին, այս
նույն ցանցերով, ունենում այս նույն զրույցը: Մի՞թե ակնհայտ չէր այն
ժամանակ և ակնհայտ է այժմ, որ եթե ես ձուկ եմ ուզում, ես կստանամ ձուկ:
Այն, ինչի կարիքը ես ունեմ՝ աշակերտներն են, ես նրանց կարիքը միշտ

ունեմ: Ինձ հարկավոր է, որ ինչ-որ մեկը արածեցնի իմ ոչխարներին ու փրկի իմ գառներին:
Ինձ հարկավոր է, որ ինչ-որ մեկը քարոզի իմ ավետարանը և պաշտպանի իմ հավատքը:
Ինձ հարկավոր է մեկը, ով սիրում է ինձ, ճշմարիտ, ճշմարիտ սիրում է ինձ և սիրում է այն,
ինչ իմ Երկնային Հայրը պատվիրել է ինձ անել: … Այսպիսով, Պետրոս, երկրորդ և
հավանաբար վերջին անգամ ես խնդրում եմ քեզ թողնել այս ամենը և գնալ ուսուցանել ու
վկայել, աշխատել և ծառայել նվիրվածությամբ մինչև այն օրը, երբ նրանք կանեն քեզ հետ
նույնը, ինչ արեցին ինձ հետ» (“The First Great Commandment,” 84):
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• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել Պետրոսի հետ Տիրոջ
խոսակցությունից: (Ուսանողների պատասխաններից հետո,
գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք սիրում ենք
Փրկչին և Երկնային Հորը ավելի շատ, քան ուրիշ բաները, մենք
կարածեցնենք Նրանց ոչխարներին:)

• Ովքե՞ր են Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի ոչխարները: Ինչպե՞ս
ենք մենք արածեցնում նրանց:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես մենք կարող ենք
արածեցնել Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի ոչխարներին, հրավիրեք
որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսի հետևյալ խոսքը.

«Սա Քրիստոսի կոչն է, ուղղված այսօր յուրաքանչյուր քրիստոնյայի.
«Արածեցրու իմ ոչխարները»: … Արածեցրեք իմ ոչխարները՝ կիսվեք իմ
ավետարանով երիտասարդների և մեծահասակների հետ, բարձրացնելով,
օրհնելով, սփոփելով, խրախուսելով և շենացնելով նրանց, հատկապես
նրանց, ովքեր մտածում և հավատում են ոչ այնպես, ինչպես մենք» («Լինել
ավելի քրիստոսանման քրիստոնյա», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 91):

Որպեսզի օգնեք դասարանին հասկանալ, թե Աստծուն մյուս բաներից
ավելի շատ սիրելու սկզբունքն ինչպես կիրառել, հրավիրեք երեք
ուսանողի հերթով բարձրաձայն կարդալ հետևյալ սցենարները։
Յուրաքանչյուր սցենարի ընթերցումից հետո տվեք դրան հաջորդող
հարցերը:

1. Մի խումբ տղաներ հրավիրում են մի երիտասարդի միանալ իրենց
նախաճաշի ժամանակ, և նա էլ հույս ունի ընկերանալ նրանց հետ:
Զրույցի ժամանակ խմբի տղաներից մեկը սկսում է բոլորի մոտ
ծաղրել մյուս տղային:

2. Մի երիտասարդ կին սիրում է ֆուտբոլ խաղալ: Նա շաբաթական
բազմաթիվ ժամեր է անցկացնում ֆուտբոլ խաղալով և շատ քիչ
ժամանակ ունի այլ բաների համար, ինչպիսիք են ընտանեկան երեկոն
և սուրբ գրությունների անհատական ուսումնասիրությունը:

3. Մի երիտասարդ շատ զբաղված էր և գիտական և ֆակուլտատիվ
աշխատանքներով: Ամբողջ շաբաթ նա անհամբեր սպասում էր մի քիչ
ազատ ժամանակ ունենալուն, որպեսզի ուրբաթ օրն ընկերների հետ
անցկացնի: Այդ երեկո, հենց նա պատրաստվում էր զանգել իր
ընկերներից մեկին, տնային ուսուցման նրա զուգընկերը զանգեց և
խնդրեց, որ իր հետ մի նշանակված ընտանիքի այցելի հրատապ
կարիքի մի հարցով օգնելու համար:

• Ի՞նչ ընտրություններ ունի այս անձը:

• Ի՞նչ կարող է անել այս անձը՝ ցույց տալու համար իր սերը Տիրոջ
նկատմամբ: Ինչպե՞ս կարող է այդ գործողությունը Տիրոջ նկատմամբ
սեր լինել:
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հոլլանդի
հետևյալ խոսքերը.

«Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես համոզված չեմ, թե ինչպիսին է լինելու
մեր փորձառությունը Դատաստանի Օրը, բայց ես շատ զարմացած կլինեմ,
եթե այդ զրույցի ընթացքում մի պահ Աստված չտա մեզ այն հարցը, որը
Քրիստոսը տվեց Պետրոսին. «Սիրո՞ւմ ես ինձ» (“The First Great
Commandment,” 84):

Կիսվեք ձեր վկայությամբ Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին ամեն
ինչից առավել սիրելու և արածեցնելով Իրենց ոչխարներին այդ սերը
ցույց տալու կարևորության մասին:

Ուշադրություն հրավիրեք գրատախտակին նկարված սրտի մեջ
թվարկվածին և դրանց կողքին գրված հարցին. «Սիրո՞ւմ ես ինձ
դորանցից ավելի»: Ընդգծեք դորանցից բառը և հրավիրեք ուսանողներին
գրել հետևյալ հարցերի պատասխաններն իրենց դասարանական
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում.

• Եթե Հիսուսը ձեզ այդ նույն հարցը տար, ի՞նչ եք կարծում, «դորանցից»
ասելով, ի՞նչը Նա նկատի կունենար ձեր կյանքից:

• Ինչպե՞ս կպատասխանեիք Նրա հարցին:

Եզրափակելով Ավետարանները, հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել, թե ինչ են գրել սուրբ գրությունների ուսումնասիրության իրենց
օրագրում՝ 4-րդ օրվա դասի հանձնարարությունը կատարելիս. Փրկչի
մահկանացու ծառայության ժամանակահատվածից որևէ պատմության,
իրադարձության, կամ ուսմունքի մասին, որն օգնել է նրանց հավատալ
կամ ամրապնդել է իրենց հավատքը, որ Հիսուսը Քրիստոսը Աստծո
Որդին է:

Հաջորդ Մասը (Գործք 1-5)
Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել հետևյալ հարցերի պատասխանները,
երբ նրանք ուսումնասիրում են Գործք 1-5-ը: Ո՞վ կղեկավարեր Եկեղեցին
նրանից հետո, երբ Փրկիչը մահանար և հարություն առներ: Ինչպե՞ս էին
ընտրվել մյուս Առաքյալները: Ի՞նչ հրաշք տեղի ունեցավ Պենտեկոստեի
օրը: Ինչպե՞ս Սուրբ Հոգին նպաստեց այդ օրվա հրաշքին: Ի՞նչ հրաշք
գործեց Պետրոսը տաճարում, և ինչ պատահեց Պետրոսին այդ
պատճառով: Ի՞նչ պատահեց Անանիային և Սափիրային՝ իրենց
քահանայության ղեկավարին ստելու համար:
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Գործք Առաքելոցի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Գործք Առաքելոցը կապող օղակ է հանդիսանում չորս Ավետարաններում
Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և ծառայության վերաբերյալ
արձանագրությունների և Նրա Առաքյալների գրվածքների և գործերի
վերաբերյալ արձանագրությունների միջև։ Գործք Առաքելոց գիրքը
լուսաբանում է, թե ինչպես Փրկիչը շարունակեց առաջնորդել Իր
Եկեղեցին՝ Սուրբ Հոգով ոգեշնչելով նրանց, ովքեր կրում էին
քահանայության բանալիները։ Սուրբ Հոգին հայտնում էր ճշմարտությունը
Առաքյալներին, ովքեր այդ ժամանակ առաջնորդում և ուսուցանում էին
Եկեղեցում։ Առաքյալները նաև հրաշքներ էին գործում Հիսուս Քրիստոսի
անունով։ Այս գիրքն ուսումնասիրելով, ուսանողները կիմանան, թե
ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին սկսել տարածվել Երուսաղեմից
«մինչեւ երկրի ծայրերը» (Գոր․ 1․8)։ Այս գիրքն ուսումնասիրելը կարող է
նաև օգնել ուսանողներին հասկանալ ժամանակակից մարգարեներին և
առաքյալներին հետևելու կարևորությունը և կարող է ոգեշնչել նրանց
խիզախ կանգնել որպես Հիսուս Քրիստոսի վկաներ։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ղուկասը Գործք Առաքելոցը գրել է որպես «երկու մասից բաղկացած
աշխատության երկրորդ գիրք։ … Առաջին մասը հայտնի է որպես
Ավետարան ըստ Ղուկասի» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Գործք
Առաքելոց»,scriptures.lds.org, տես նաև Ղուկաս 1․1–4, Գոր․ 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Գործք Առաքելոցը գրվել է Ղուկասի Ավետարանից հետո (տես Գոր․ 1․1),
որը հավանաբար գրվել է մ.թ․ առաջին դարի երկրորդ կեսին։ Մենք
չգիտենք, թե որտեղ է այն գրվել:

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Ղուկասը Գործք Առաքելոց գիրքը հղել է Թեոփիլե անունով մի մարդու
(տես Գոր․ 1․1)։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Գործք Առաքելոց գիրքը պատմում է քրիստոնեության վերելքի և
տարածման մասին՝ սկսած գավառական հրեական մայրաքաղաք
Երուսաղեմից մինչև կայսրության մեծ մայրաքաղաք Հռոմ։ Գործք
Առաքելոցում նկարագրվող իրադարձությունները տեղի են ունեցել մոտ
30 տարիների ընթացքում (մոտավորապես մ.թ․ 30–62թթ․) և հիմնականում
կենտրոնանում են Պետրոսի (տես Գոր․ 1–12) և Պողոսի (տես Գոր․ 13–28)
ծառայությունների վրա։ Առանց Գործք Առաքելոց գրքի Եկեղեցու վաղ
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շրջանի պատմության մասին մեր գիտելիքը կսահմանափակվեր Նոր
Կտակարանի թղթերի տրամադրած հակիրճ պատմությամբ։ Բացի
դրանից, Գործք Առաքելոցը տրամադրում է արժեքավոր պատմական
փաստեր Պողոսի թղթերի վերաբերյալ։

Վաղ Եկեղեցու աճի համար վճռորոշ նշանակություն ունեցան Պողոսի
դարձի գալը (Գոր․ 9) և նրա կատարած հետագա առաքելությունները,
Պետրոսի տեսիլքը, որի համաձայն Եկեղեցում ընդունվեցին
հեթանոսները, ովքեր նախկինում դարձի չէին եկել դեպի հուդաիզմը
(Գոր․ 10․9–16, 34–35) և Երուսաղեմում տեղի ունեցած ժողովի ժամանակ
ուսուցանված վարդապետությունները (Գոր․ 15)։

Ինչպես գրված է Ղուկաս 24․49-ում, Փրկիչը հրահանգեց Առաքյալներին,
որ նրանք պետք է սկսեին իրենց ծառայությունները միայն այն բանից
հետո, երբ «վերեւիցը զօրութիւն հագնին»։ Գործք Առաքելոցում տրվում է
Սուրբ Հոգու միջոցով այդ զորությամբ օժտվելու պատմությունը և
նկարագրվում են դրա ցայտուն արդյունքները՝ սկսած հազարավորների
դարձից, որ տեղի ունեցավ Պենտեկոստեի օրը (տես Գոր․ 2): Ողջ Գործք
Առաքելոց գրքում Ղուկասը շեշտում է Սուրբ Հոգու ներգործությունը
անհատների և խմբերի վրա։ «Վերեւիցը զօրութիւն հագնիք»
արտահայտությունը հավանաբար նաև նշանակում էր, որ Առաքյալները
«որոշակի գիտելիքներ, զորություն և յուրահատուկ օրհնություններ
ստացան, որոնք սովորաբար տրվում էին միայն Տիրոջ Տաճարում»
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:859)։

Համառոտ շարադրանք
Գործք Առաքելոց 1-2 Իր Հարությունից հետո 40 օր Հիսուս Քրիստոսը
ծառայում է Իր աշակերտներին և ապա համբարձվում երկինք։
Առաքյալները ոգեշնչմամբ կանչում են Մատաթիային՝ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումում թափուր տեղը զբաղեցնելու համար։
Պենտեկոստեի օրը տրվում է Սուրբ Հոգին։ Պետրոսը համարձակ վկայում
է հարություն առած Փրկիչի մասին, և մոտավորապես երեք հազար մարդ
դարձի է գալիս։

Գործք Առաքելոց 3-8 Պետրոսը և Հովհաննեսը բժշկում են մի մարդու, ով ի
ծնե կաղ էր։ Պետրոսը և Հովհաննեսը ձերբակալվում են քարոզելու և
Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկելու համար և ազատվում բանտից։
Առաքյալները կանչում են յոթ տղամարդու՝ աջակցելու իրենց
ծառայության մեջ․ այս մարդկանցից մեկը՝ Ստեփանոսը, վկայություն է
բերում հրեաների խորհրդի առջև և խորհրդի անդամները մահվան են
դատապարտում նրան։ Փիլիպպոսը քարոզում է Սամարիայում։

Գործք Առաքելոց 9-12 Սողոսը դարձի է գալիս և սկսում իր
ծառայությունը։ Տեսիլքի միջոցով Պետրոսը սովորում է, որ ավետարանը
պետք է քարոզվի Հեթանոսներին։ Հերովդես Ագրիպպա Ա-ն մահվան
դատապարտեց Հակոբոսին (Հովհաննեսի եղբորը) և բանտարկեց
Պետրոսին։

Գործք Առաքելոց 13-15 Սողոսը և Բառնաբասը կանչվում են որպես
միսիոներներ։ Նրանք հանդիպում են ընդդիմության հրեաների կողմից և
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ընդունվում որոշ հեթանոսների կողմից։ Եկեղեցու ղեկավարները
հանդիպում են Երուսաղեմում և որոշում, որ դարձի եկած հեթանոսները
չպետք է թլփատվեն (կամ շարունակեն պահել Մովսեսի օրենքը), երբ
միանում են Եկեղեցուն։ Պողոսը (ինչպես այժմ կոչվում է Սողոսը) մեկնում
է իր երկրորդ միսիոներական ճամփորդությանը Շիղայի հետ միասին։

Գործք Առաքելոց 16-20 Պողոսը և Շիղան ամրապնդում են մի քանի
եկեղեցիներ, որոնք հաստատվել էին ավելի վաղ շրջանում։ Աթենքում
Արիսպագոսի մեջ Պողոսը քարոզում է, որ մենք «Աստուծոյ ազգիցն ենք»
(Գոր․ 17․29)։ Պողոսն ավարտում է իր երկրորդ միսիան և մեկնում է իր
երրորդ միսիան՝ դեպի Փոքր Ասիա։ Պողոսը որոշում է վերադառնալ
Երուսաղեմ։

Գործք Առաքելոց 21-28 Երուսաղեմում Պողոսը ձերբակալվում է և
շարունակում վկայել Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Տերը կրկին հայտնվում է
Պողոսին։ Հրեաներից շատերը որոգայթ են լարում Պողոսին սպանելու
համար։ Կեսարիայում նա վկայում է Ֆելիքսի, Փեստոսի և Ագրիպպասի
առջև։ Երբ Պողոսը ճամփորդում է դեպի Հռոմ, նավաբեկություն է տեղի
ունենում։ Հռոմում տնային կալանքի տակ գտնվելով՝ Պողոսը ուսուցանում
է ավետարանը:
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ԴԱՍ 81

Գործք Առաքելոց 1․1–8
Նախաբան
Հարություն առնելուց հետո Հիսուս Քրիստոսը 40 օր
ծառայեց Իր Առաքյալներին: Նա նրանց

նախապատրաստեց լինել Իր վկաները ողջ աշխարհում։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 1․1-8
Հիսուսը 40 օր ծառայում է Իր աշակերտներին

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ այլ հավատ դավանող
ընկերը, դիմելով նրանց, ասում է, որ ցանկանում է ավելին իմանալ
Եկեղեցու մասին և հարցնում է․ «Ո՞վ է առաջնորդում ձեր եկեղեցին»։

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել, թե ինչպես
կպատասխանեին այդ հարցին:

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 1․1-8 հատվածները, հրավիրեք
նրանց փնտրել ճշմարտությունը, որը կօգնի պատասխանել այն հարցին,
թե ով է առաջնորդում Եկեղեցին։

Հրավիրեք ուսանողներին բացել Գործք Առաքելոց գիրքը և խորհել այս
գրքի վերնագրի շուրջ։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Ելնելով գրքի վերնագրից, ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարող ենք սովորել
այս գրքից։

Բացատրեք, որ Գործք Առաքելոցը էական անցումային նշանակություն
ունի նոր Կտակարանում։ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և
Հովհաննեսի գրքերը տալիս են Փրկիչի մահկանացու ծառայության
պատմությունը՝ ներառելով Նրա Քավությունն ու Հարությունը։ Գործք
Առաքելոցը պատմում է Փրկիչի երկինք Համբարձվելուց հետո
Առաքյալների ծառայության մասին։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 1.1–2 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ում էր հասցեագրված
այս գիրքը։

• Ո՞ւմ էր հասցեագրված Գործք Առաքելոցը։

Բացատրեք, որ Ղուկասը Գործք Առաքելոց գրքի հեղինակն է և «առաջին
պատմությունը», որի մասին խոսվում է 1-ին հատվածում, Ղուկասի գիրքն
է, որը նույնպես հասցեագրված էր Թեոփիլեին։ Գրելիս, Ղուկասը
նպատակ է ունեցել օգնել Թեոփիլեին ձեռք բերել իր անձնական
վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին (տես Ղուկաս 1․1–4)։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 1.2-4 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե որքան ժամանակ Հիսուս
Քրիստոսն անձամբ ծառայեց Իր Առաքյալներին Իր Հարությունից հետո։
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(Կարող եք բացատրել, որ 3-դ հատվածում «չարչարանքից»
արտահայտությունը վերաբերում է Փրկիչի քավող զոհաբերությանը, իսկ
«շատ ապացոյցներով» արտահայտությունը վերաբերում է անհերքելի
փաստերին, որոնց միջոցով Հիսուսն ապացուցեց, որ հարություն
էր առել։)

• Որքա՞ն ժամանակ Հիսուս Քրիստոսն անցկացրեց Իր Առաքյալների
հետ Իր հարությունից հետո:

• Հիսուսն ի՞նչ ուսուցանեց նրանց այդ 40 օրերի ընթացքում։ (Աստծո
արքայությանը վերաբերող բաներ։)

Գրատախտակին սկսեք նկարել մի տնակ։ (Կամ կարող եք փոքրիկ
տնակ պատրաստել խորանարդիկներով։)

Տնակի կեսը նկարելուց հետո
կարող եք հրավիրել
ուսանողներից մեկին գալ
գրատախտակի մոտ և ավարտել
այն։ Ուսանողին տվեք շատ հստակ
հրահանգներ, թե ինչպես
ավարտին հասցնել աշխատանքը։
Դուք կարող եք խնդրել նրան
ավելացնել տանիք, մի քանի
պատուհաններ և կանաչապատել
այն։ Կարճ ժամանակ միասին
աշխատելուց հետո քայլեք դեպի
դասարանի մյուս ծայրը և
շարունակեք հրահանգներ տալ ուսանողին։ Երբ նկարը պատրաստ լինի,
շնորհակալություն հայտնեք ուսանողին և խնդրեք նստել։

Ուսանողներին խնդրեք պատկերացնել, որ տան նկարը ներկայացնում է
Աստծո թագավորությունը երկրի վրա, որը Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցին է։

• Ինչպե՞ս կարող է այս տնակը պատկերելու մեր մեթոդը ներկայացնել,
թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսը հիմնեց Իր Եկեղեցին Իր մահկանացու
ծառայության ընթացքում և Իր Հարությունից հետո։ (Իր մահկանացու
ծառայության ընթացքում Փրկիչը սկսեց հիմնել Իր Եկեղեցին։ Նա
կանչեց ուրիշների, որպեսզի օգնեն Իրեն հիմնելու այն, և Իր
Հարությունից հետո Նա առաջնորդում էր նրանց իրենց գործերում,
չնայած այլևս ֆիզիկապես նրանց հետ չէր։)

• Համաձայն 2-րդ հատվածի, ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը ղեկավարում
Իր Եկեղեցին։ (Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ
սկզբունքը գրատախտակին․ Հիսուս Քրիստոսը ղեկավարում է Իր
Եկեղեցին՝ հայտնելով Իր կամքն Իր Առաքյալներին Սուրբ Հոգու
միջոցով։)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը.
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«[Գործք Առաքելոցի] առաջին իսկ հատվածում հայտարարվում է, որ
Եկեղեցին կշարունակի ղեկավարվել Աստծո կողմից, այլ ոչ թե
մահկանացուների։ … Իսկապես, Գործք Առաքելոց գրքի ավելի
ամբողջական վերնագրի պատշաճ տարբերակը կարող էր ունենալ
նմանատիպ մի ձևակերպում․ «Հարություն առած Քրիստոսի գործերը, ով
Սուրբ Հոգու միջոցով գործում էր Իր Կարգված Առաքյալների կյանքում և

նրանց ծառայությունների միջոցով»։ …

Եկեղեցին ղեկավարվում է նույն ձևով։ Փոխվել է Փրկիչի տեղը, սակայն Եկեղեցու
ղեկավարման կարգը մնացել է անփոփոխ» (“Therefore, What?” [Church Educational System
conference on the New Testament, Aug. 8, 2000], 6, si.lds.org)։

• Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսն այսօր շարունակում է
առաջնորդել Իր Եկեղեցին հայտնության միջոցով։

Ուսանողներին խնդրեք խորհել փորձառությունների մասին, որոնք
ամրացրել են իրենց վկայությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն այսօր
առաջնորդում է Իր Եկեղեցին հայտնության միջոցով։ Մի քանի
ուսանողների հրավիրեք կիսվել իրենց փորձառություններով: Դուք
նույնպես կարող եք կիսվել փորձառությամբ։

Խնդրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 1.4–8:
Ուսանողներին հրավիրեք հետևել, փնտրելով, թե Հիսուսն ինչ
պատվիրեց Առաքյալներին անել։

• Ըստ 4-րդ հատվածի, Հիսուսն ի՞նչ էր պատվիրում
Առաքյալներին անել։

• Ըստ 5-րդ հատվածի, Փրկիչն ի՞նչ խոստացավ Առաքյալներին, որ
կստանային, եթե նրանք մնային Երուսաղեմում։

• Համաձայն 8-րդ հատվածի, Սուրբ Հոգու տված զորությամբ ի՞նչ էին
անելու Առաքյալները:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Առաքյալների մասին 8-րդ հատվածում
Փրկիչի ուսուցանածից: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ
ճշմարտությունը. Առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի վկաներն են և
վկայում են Նրա մասին ողջ աշխարհով մեկ։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտությունը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Գորդոն
Բ․ Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը․

«Մեր օրերում Տերը կանչել է 15 հատուկ վկաների՝ վկայելու Նրա
աստվածայնության մասին ողջ աշխարհի առջև: Նրանց կոչումը շատ
յուրահատուկ է․ նրանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալներն են՝ ընտրված և
լիազորված Նրա կողմից։ Նրանց պատվիրված է վկայել Նրա կենդանության
իրականության մասին սուրբ առաքելության զորությամբ ու իշխանությամբ,
որը վստահված է նրանց» (“Special Witnesses of Christ,” Ensign, Apr. 2001, 4)։
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Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Մեր
օրերի Առաքյալները վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսը …

Հնարավորության դեպքում ձեր
դասարանի յուրաքանչյուր
ուսանողի տվեք «Կենդանի
Քրիստոսը․ Առաքյալների
Վկայությունը» (Ensign, Apr. 2000, 2)
հայտարարության մեկ օրինակ։
Դուք կարող եք նաև վերցնել մեկ
օրինակ, բաժանել դրանք փոքր
հատվածների և բաժանել
հատվածները ուսանողներին։
Ուսանողներին խնդրեք մտքում
կարդալ հայտարարությունը կամ
հատվածը, փնտրելով, թե ինչպես
կարող են ավարտել
գրատախտակին գրված
նախադասությունը: Երբ
ուսանողներն ավարտեն կարդալը,
հրավիրեք ուսանողներից մեկին
գալ գրատախտակի մոտ և լինել դպիր։ Խնդրեք ուսանողներին
ներկայացնել իրենց բացահայտումները և գրատախտակի մոտ գտնվող
ուսանողին խնդրեք գրատախտակին գրել նրանց պատասխանները:

• Այդ հայտարարություններից որո՞նք են հատկապես նշանակալից
ձեզ համար:

• Մեր օրերի Առաքյալների վկայությունն ինչպե՞ս է ազդում առ Հիսուս
Քրիստոսն ունեցած ձեր անձնական վկայության վրա:

Բացատրեք, որ չնայած Գոր․ 1․8 հատվածները հատկապես վերաբերում
են Առաքյալների դերին` որպես Փրկիչի հատուկ վկաներ, դրանք նաև
սովորեցնում են մեզ, թե ինչը մեզ կարող է օգնել լինելու Հիսուս
Քրիստոսի վկաները ողջ աշխարհով մեկ։

• Ելնելով Գոր․ 1․8-ում Առաքյալներին տված Տիրոջ խոստումից՝ ի՞նչն է
մեզ հնարավորություն տալիս լինել Հիսուս Քրիստոսի վկաները։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ ճշմարտությունը. Սուրբ Հոգու
զորությամբ մենք կարող ենք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի վկաները։)

• Ինչպե՞ս է Սուրբ Հոգին օգնում մեզ դառնալ Փրկիչի վկաները։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն ժամանակների մասին, երբ նրանք
զգացել են Սուրբ Հոգին, մինչ ուրիշները կիսվել են Հիսուս Քրիստոսի
վերաբերյալ իրենց վկայությամբ։ Մի քանի րոպե անց հրավիրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց փորձառություններով։ Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ նրանք չպետք է կիսվեն այն փորձառություններով,
որոնք խիստ անձնական են կամ գաղտնի:
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• Ե՞րբ եք զգացել, որ Սուրբ Հոգին օգնել է ձեզ կամ ուրիշներին վկայել
Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Խրախուսեք ուսանողներին հնարավորություններ փնտրել ուրիշների
հետ իրենց վկայությամբ կիսվելու համար և վստահել, որ Սուրբ Հոգին
կհաստատի իրենց վկայության ճշմարիտ լինելը։

Գործք Առաքելոց–Հայտնություն

Համառոտ հասկացողություն Նոր Կտակարանի երկրորդ մասի վերաբերյալ

Բացատրեք, որ Գոր․ 1․8 հատվածները ոչ միայն ուսուցանում են
ճշմարտություններ, այլ նաև օգնում են ձեռք բերել համառոտ
հասկացողություն Նոր Կտակարանի երկրորդ մասի վերաբերյալ։

• Համաձայն Գոր․ 1․8-ի Փրկիչի մարգարեության, որտե՞ղ պետք է Նրա
աշակերտները վկայեին Նրա մասին։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալը. Գործք Առաքելոց 1–5 = Երուսաղեմ,
Գործք Առաքելոց 6–9 = Հուդա և Սամարիա, Գործք Առաքելոց 10–28 = աշխարհի
ծայրերը (տես Աստվածաշնչի բառարան, «Գործք Առաքելոց»)։

Բացատրեք, որ աշակերտները սկսեցին վկայել Հիսուս Քրիստոսի
մասին, ինչպես որ հրահանգված էր իրենց։ Առաքյալները նախ
քարոզեցին Երուսաղեմում, ապա Հուդայում և Սամարիայում, իսկ հետո`
աշխարհի ծայրամասերում։

Խնդրեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչի ցանկը։ Հրավիրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել Նոր Կտակարանի այն գրքերին,
որոնք հաջորդում են Գործք Առաքելոցին։ Բացատրեք, որ Հռովմայեցիս
գրքից մինչև Եբրայեցիս գիրքը ներառյալ, թղթեր (նամակներ) են, որոնք
գրված են Պողոս Առաքյալի կողմից։ Ուսանողները կսովորեն Պողոսի
դարձի գալու և ծառայության մասին, երբ նրանք ուսումնասիրեն Գոր․ 9,
13–28 գլուխները։

Խնդրեք ուսանողներին բացել Ա Թեսաղոնիկեցիս: Բացատրեք, որ
թեսաղոնիկեցիներն այն մարդիկ էին, ովքեր ապրում էին Թեսաղոնիկե
քաղաքում։ Հրավիրեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչի քարտեզները,
հ․13 «Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները», և
քարտեզի վրա գտնել Թեսաղոնիկեն։ Բացատրեք, որ Նոր Կտակարանի
թղթերից շատերը հղված են եղել տարբեր քաղաքներում ապրող
Եկեղեցու անդամներին, որտեղ քննարկված են նրանց հատուկ
կարիքները։ Կարող եք նաև բացատրել, որ Նոր Կտակարանում այս
թղթերը դասավորված չեն ըստ ժամանակագրության: Ենթադրվում է, որ Ա
Թեսաղոնիկեցիս թուղթը եղել է Պողոսի գրած առաջին նամակը։

Խնդրեք ուսանողներին բացել ցանկը և նշել մի քանի այլ գրքեր, որոնք
գրված են որպես Սրբերի խմբերին ուղղված թղթեր։

Բացատրեք, որ Սրբերի խմբերին գրելուց բացի Պողոսը գրել է նաև
անհատների, ինչպես օրինակ` Տիմոթեոսին, Տիտոսին և Փիլիմոնին։

Խնդրեք ուսանողներին նայել, թե ցանկում որ գրքերն են հաջորդում
Եբրայեցիս գրքին։
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Բացատրեք, որ Պողոսից բացի այլ Առաքյալներ և Եկեղեցու ղեկավարներ
նույնպես գրել են Եկեղեցու անդամներին։ Մենք ունենք այդ թղթերից մի
քանիսը, որոնք սկսվում են Հակոբոսի գրքից և շարունակվում մինչև
Հուդայի գիրքը ներառյալ։ Հայտնության գրքում գրառված է տեսիլքը, որը
տեսել էր Հովհաննես Առաքյալը։

Հրավիրեք ուսանողներին շարունակել կարդալ Նոր Կտակարանի
երկրորդ մասն ինքնուրույն։ Խրախուսեք նրանց ուսումնասիրելուց առաջ
աղոթել, որպեսզի Սուրբ Հոգին կարողանա լուսավորել նրանց և օգնել
ձեռք բերել ավելի մեծ հասկացողություն, մինչ նրանք կուսումնասիրեն
Նոր Կտակարանի Առաքյալների ուսմունքները։

Խրախուսեք ուսանողներին կարդալ դասընթացի նյութը

Խրախուսեք ուսանողներին կարդալ ամբողջ Նոր Կտակարանը։ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․ Բեդնարն ասել է․ «Երբ սուրբ գրության գիրքը կարդում ենք
սկզբից մինչև վերջ … այն ներկայացնում է մեզ կարևոր պատմություններ, ավետարանի
վարդապետություններ, հավերժական սկզբունքներ և մեզ հնարավորություն է տալիս
սովորելու մեծ նշանների … և իրադարձությունների հերթականության, ժամանակների և
ուսմունքների մասին» (“A Reservoir of Living Water” [Church Educational System fireside for
young adults, Feb. 4, 2007], 2, lds.org/broadcasts)։
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ԴԱՍ 82

Գործք Առաքելոց 1.9-26
Նախաբան
40 օր Իր աշակերտներին հրահանգներ տալուց հետո
Հիսուս Քրիստոսը համբարձվեց երկինք։ Առաքյալները
այլոց հետ միաբան աղոթք և աղաչանք էին անում։
Մատաթիան ոգեշնչմամբ կանչվում է լրացնելու

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի թափուր տեղը, որի
պատճառը դարձել էր Հուդա Իսկարիովտացու
դավաճանությունն ու մահը։

Ուսուցման առաջարկներ

Ստեղծել սիրո, հարգանքի և նպատակի միջավայր

Մշտապես ուղիներ փնտրեք ստեղծելու սիրո, հարգանքի և նպատակի միջավայր
ուսուցման համար։ Օգնեք ուսանողներին չամաչել իրարից, խրախուսելով նրանց իմանալ
միմյանց հետաքրքրությունների, տաղանդների, դժվարությունների և ունակությունների
մասին։ Նման միջավայր ստեղծելու համար կարող եք հրավիրել ուսանողներին միմյանց
հետ կիսվել փորձառություններով և մտքերով, որոնք սուրբ գրությունների անհատական
ուսումնասիրության արգասիքն են:

Գործք Առաքելոց 1.9-12
Փրկիչը համբարձվում է երկինք
Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Ճի՞շտ է, թե` սխալ:

Բարձրաձայն կարդացեք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի մասին
հետևյալ հայտարարությունները: Հրավիրեք ուսանողներին նշել՝
հայտարարությունները ճիշտ են, թե` սխալ։ (Ուշադրություն․ Դասի այս
պահին միգուցե ուսանողները չիմանան յուրաքանչյուր հարցի
պատասխանը և կարիք չկա շատ ժամանակ ծախսել իրենց
պատասխանները քննարկելու համար։)

1. Հիսուս Քրիստոսը վերջին օրերին կվերադառնա երկիր։

2. Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը կհայտնվի
միայն արդար մարդկանց:

3. Քանի որ Հիսուս Քրիստոսն այլ կերպարանք կունենա, երբ կրկին գա,
շատերը չեն գիտակցի, որ Երկրորդ Գալուստը տեղի է ունեցել։

Դուք կարող եք հակիրճ ձևով վերանայել յուրաքանչյուր նախադասության
պատասխանը․ (1) Ճիշտ է (տես Մովսես 7․60), (2) Սխալ է (տես Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1․26, ՎևՈւ 101․23), (3) Սխալ է (տես ՎևՈւ 49․22–23)։

Բացատրեք, որ Իր մահկանացու ծառայության ընթացքում Հիսուս
Քրիստոսը մարգարեացել է, որ վերջին օրերին որոշ մարդիկ կեղծ
ուսմունքներ կտարածեն Իր Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ (տես Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1․22–25)։
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• Ինչպե՞ս մենք կարող ենք իմանալ, թե արդյոք Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստի մասին որոշակի ուսմունքը ճիշտ է, թե` սխալ: (Եթե
մենք ականջ դնենք Փրկիչի խոսքերին և Նրա մարգարեների
խոսքերին, մենք կարող ենք խուսափել մոլորություններից [տես
Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1․37]։)

Մինչ ուսանողները կշարունակեն ուսումնասիրել Գոր․ 1 գլուխը,
հրավիրեք նրանց փնտրել կարևոր ճշմարտություն Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստի մասին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Իր Հարությունից հետո Փրկիչը 40 օր
հրահանգներ տվեց Իր աշակերտներին (տես Գոր․ 1․3)։ Ցուցադրեք
Համբարձումը (Ավետարանի նկարների գիրք [2009], հ. 62, տես նաև LDS.org)։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 1․9-12
հատվածները: Ուսանողներին
խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ
այն բանից հետո, երբ Փրկիչն
ավարտեց Իր Առաքյալներին
հրահանգներ տալը։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ այն բանից
հետո, երբ Փրկիչն ավարտեց
Իր Առաքյալներին
հրահանգներ տալը։

• Եթե դուք տեսնեիք Փրկիչի համբարձումը երկինք, ձեր կարծիքով, ի՞նչ
մտքեր կամ զգացողություններ դուք կունենայիք։

Բացատրեք, որ հին Իսրայելում ամպը երբեմն ծառայում էր որպես
Աստծո ներկայության և փառքի տեսանելի խորհրդանիշ (տես Ելից
40․34)։ Ամպը, որի մասին նշվում է Գոր․ 1․9 հատվածում, փառքի ամպն էր
(տես Աստվածաշնչի բառարան, «Ամպ»), և 10-րդ հատվածում նշված երկու
մարդիկ հրեշտակներ էին։

• Հրեշտակներն ի՞նչ ասացին Առաքյալներին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Հիսուսը կրկին «այսպէս կգայ
ինչպէս նորան տեսաք երկինքը գնալիս» (Գոր․ 1․11)։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը․ Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ Փրկիչը փառքով
կիջնի երկնքից։)

Շեշտեք, որ Փրկիչի Համբարձումը տեղի է ունեցել Ձիթենյաց Սարի վրա
(տես 12-րդ հատվածը): Բացատրեք, որ երբ Փրկիչը կրկին գա, Նա
կհայտնվի երկնքից և իսկապես կկանգնի Ձիթենյաց սարի վրա (տես
Զաքարիա 14․4, ՎևՈւ 45․47–53, ՎևՈւ 133․19–20)։ Սա տեղի կունենա,
նախքան Նա փառահեղ ու վեհապանծ ձևով կհայտնվի աշխարհին (տես
Եսայիա 40․5)։
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• Ինչպե՞ս կարող է Փրկիչի վերադառնալու կերպի իմացությունը օգնել
մեզ խուսափել մոլորություններից, մինչ մենք սպասում ենք Նրա
Երկրորդ Գալուստին։

Գործք Առաքելոց 1․13–26
Մատաթիան ընտրվում է` զբաղեցնելու Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
թափուր տեղը

Բացատրեք, որ Երուսաղեմ վերադառնալուց հետո նրանք հավաքվեցին
մի քանի հավատարիմ տղամարդկանց ու կանանց հետ, որոնց մեջ էր
Մարիամը՝ Հիսուսի մայրը, որպեսզի աղոթեին ու երկրպագեին։
Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 1.13 հատվածը և հաշվել
թվարկված Առաքյալներին։ Հանձնարարեք ուսանողներին զեկուցել
իրենց գտած թիվը:

• Այդ ժամանակ ինչո՞ւ ընդամենը 11 Առաքյալ կար։ (Հուդա
Իսկարիովտացին մատնել էր Հիսուս Քրիստոսին, ապա վերջ էր տվել
իր իսկ կյանքին [տես Մատթեոս 27․3–5]։)

Ամփոփեք Գոր․ 1․15–20 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսը
կանգնել էր 120 աշակերտների առջև և պատմում էր Հուդա
Իսկարիովտացու մահվան մասին։ Քանի որ Հուդան Տասներկու
Առաքյալներից մեկն էր, աշակերտները հավաքվել էին նոր Առաքյալ
ընտրելու համար։

Հրավիրեք ուսանողներին նկարագրել տարբեր ձևերը, որոնցով ընտրվել
են հետևյալ ղեկավարներից ոմանք․ թիմի ավագը, տեղական
իշխանության ղեկավարը, թագավորը կամ թագուհին և ընկերության
նախագահը։

• Որո՞նք կարող են լինել այս ղեկավար պաշտոնները զբաղեցնելու
համար անհրաժեշտ որակավորումները։

Ուսանողներին ցույց տվեք ներկայիս Առաջին Նախագահության և
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամների նկարը կամ նկարները և
վկայեք, որ այս մարդկանցից յուրաքանչյուրը Հիսուս Քրիստոսի
Առաքյալն է։ Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես է ընտրվում
Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալը և ինչն է մարդուն արժանի դարձնում
ծառայելու որպես Առաքյալ։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Հրավիրեք նրանց իրենց զույգի հետ
բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 1․21-26 հատվածները և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես ընտրվեց նոր Առաքյալ Հուդա Իսկարիովտացու
մահից հետո։

• Ի՞նչ է նշանակում «նորանց վերայ վիճակ գցեցին» (հատված 26):

Դուք կարող եք բացատրել, որ հին ժամանակներում վիճակ գցելը որոշում
կայացնելու հավատարիմ միջոց էր, որը ցույց էր տալիս վստահությունը,
որ վճիռը գալու էր Աստծո կողմից (տես Գոր․ 1․26, տես նաև Առակաց
16․33). «Երբ նրանք վիճակ էին գցում, Տերն ընտրում էր արդյունքը։
Այնուամենայնիվ, ավելի հավանական է, որ «նրանք տալիս էին իրենց
ձայները», որը նշանակում է «հաստատող ձայները», որպեսզի աջակցեին
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նրան, ում Աստված ընտրել էր ծառայելու առաքյալ լինելու սուրբ
պաշտոնում» (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 2:32)։

• Համաձայն 21-22 հատվածների, ի՞նչ որակավորումներ նշեց Պետրոսը,
որոնք նոր Առաքյալը պետք է ունենար։ (Նա պետք է լիներ Հիսուս
Քրիստոսի հետևորդը, ով նաև եղել էր Նրա ծառայության և
Հարության վկան։)

• 24-25 հատվածներում գրառված Առաքյալների աղոթքում ի՞նչն է ավելի
տպավորիչ ձեզ համար։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 24 հատվածից, թե ինչպես է
կանչվում Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալը։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են,
որ Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալները կանչվում են Աստծո կողմից
հայտնության միջոցով։ Այս ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին և
հրավիրեք ուսանողներին գրել այն իրենց սուրբ գրություններում
հատված 24-ի կողքին։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ Առաքյալը կանչված լինի Աստծո
կողմից հայտնության միջոցով, այլ ոչ թե ընտրվի այնպես, ինչպես
աշխարհի մյուս ղեկավարները։

Որպեսզի ցույց տաք, թե ինչպես է ժամանակակից Առաքյալը կանչվում
Աստծո կողմից հայտնության միջոցով, հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ հետևյալ պատմությունը Նախագահ Հեբեր Ջ․
Գրանտի կյանքից։

«Նախագահ [Հեբեր Ջ.] Գրանտը հայտնություններ էր ստանում որպես
Եկեղեցու Նախագահ ամբողջ Եկեղեցին ղեկավարելու համար։ Նման մի
հայտնություն տրվեց նրան որպես Եկեղեցու Նախագահ կարգվելուց
անմիջապես հետո, երբ նա փնտրում էր Տիրոջ կամքը՝ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի նոր անդամ ընտրելու համար։ Մինչ նա խորհում էր
այդ պարտականության մասին, նա շարունակ մտաբերում էր իր վաղեմի

ընկեր Ռիչարդ Վ․ Յանգին, ով հավատարիմ վերջին օրերի սուրբ էր և լավ ղեկավար։
Նախագահ Գրանտը քննարկեց այդ հնարավոր տարբերակն իր խորհրդականների հետ,
ովքեր աջակցեցին նրա որոշմանը։ Երբ նա ի վերջո վստահություն զգաց այս հարցում,
գրեց իր ընկերոջ անունը թղթի վրա և այն իր հետ տարավ ամեն շաբաթ տաճարում տեղի
ունեցող Առաջին Նախագահության և Տասներկուսի Քվորումի ժողովին։ Այնուամենայնիվ,
երբ նա արդեն պատրաստվում էր ներկայացնելու անունը իր Եղբայրների հաստատմանը,
նա չկարողացավ անել դա։ Ռիչարդ Վ․ Յանգի անունը ներկայացնելու փոխարեն նա
ներկայացրեց Մելվին Ջ․ Բալլարդի անունը, մի մարդ, ում նա հազիվ գիտեր։ Հետագայում
Նախագահ Գրանտը պատմեց այն ազդեցության մասին, որն այս փորձառությունը թողել
էր նրա վրա․

«Ես ոգեշնչում զգացի կենդանի Աստծուց, ով առաջնորդում էր ինձ իմ աշխատանքներում։
Այն օրվանից, երբ ես ընտրեցի գրեթե անծանոթ մեկին լինելու առաքյալներից մեկը իմ
վաղեմի և թանկագին ընկերոջ փոխարեն, ես իմացա, ինչպես գիտեմ, որ ապրում եմ, որ ես
լիազորված եմ Աստծո լույսով, ոգեշնչմամբ և առաջնորդությամբ ղեկավարելու Նրա
աշխատանքն այստեղ` երկրի վրա» (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant
[2002], 181–82)։
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• Ինչպե՞ս է Գոր․ 1․24 հատվածում ուսուցանված ճշմարտությունը
ներկայացվել այս պատմության մեջ՝ նկարագրելով մեր օրերում
Առաքյալին կանչելը։

• Առաքյալին կանչելը ինչպե՞ս է ցույց տալիս, որ Փրկիչը շարունակում է
առաջնորդել Իր Եկեղեցին։ (Դուք կարող եք ուսանողներին հիշեցնել
Գոր․ 1․2-ում ուսուցանված ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը
ղեկավարում է Իր Եկեղեցին՝ հայտնելով Իր կամքն Իր Առաքյալներին
Սուրբ Հոգու միջոցով։)

Անդրադարձեք կենդանի Առաքյալների նկարին կամ նկարներին, որոնք
ցուցադրել էիք նախորդիվ։ Ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի օգնեք
ուսանողներին սովորել կամ վերհիշել նրանց անունները։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին:

Ի՞նչ փորձառություններ են օգնել ձեզ իմանալ, որ կենդանի Առաքյալները
կանչված են Աստծուց։

Ինչո՞ւ է կարևոր ձեզ համար վկայություն ունենալը, որ կենդանի
Առաքյալները կանչված են Աստծո կողմից։

Հրավիրեք ուսանողներին գրել հարցերից մեկի պատասխանն իրենց
դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել իրենց պատասխաններով դասարանի հետ:

Ավարտեք՝ բերելով ձեր վկայությունը Գոր․ 1․9–26 հատվածներում
ուսանողների բացահայտած ճշմարտությունների մասին։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների կրկնություն
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին կրկնել սուրբ գրության սերտման
առաջին 10 հատվածները, գրատախտակին գրեք հետևյալ հղումները և
դրանց համապատասխան հիմնաբառերը (ուսանողներին կարող եք
բաժանել աղյուսակի օրինակները)․

Մատթեոս
5.14–16

Թող ձեր լույսն
այնպես շողա:

Ղուկաս
24.36–39

Հարություն առած
մարմինը ունի միս և
ոսկորներ:

Մատթեոս
11. 28–30

Եկեք ինձ մոտ: Հովհաննես
3.5

Ծնված ջրից ու Հոգուց

Մատթեոս
16.15–19

Արքայության
բանալիները

Հովհաննես
14.6

Ուղին, ճշմարտությունը
և կյանքը
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Մատթեոս
22.36–39

Սիրեք Տիրոջը,
սիրեք ձեր
մերձավորին:

Հովհաննես
14.15

Եթե դուք սիրում եք ինձ,
պահեք իմ
պատվիրանները:

Մատթեոս
28.19–20

Ուսուցանեք և
մկրտեք բոլոր
ազգերին:

Հովհաննես
17.3

Աստծուն և Հիսուս
Քրիստոսին ճանաչելը
հավերժական կյանք է:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Ուսանողներին խնդրեք կրկնել
գրատախտակին գրված սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
իրենց ծնողների հետ։ Կարող եք խորհուրդ տալ, որ զույգերից մեկը
բարձրաձայն կարդա սուրբ գրության սերտման հատվածի հիմնաբառերը,
իսկ մյուսն ասի համապատասխան հղումը։ Հրավիրեք ուսանողներին
մեկընդմեջ փոխվել տեղերով, մինչև որ կրկնեն բոլոր 10 հատվածները։

Եթե ժամանակը թույլ է տալիս, խորհեք ուսանողների հետ վիկտորինա
անցկացնելու մասին։ Ուսանողներին բաժանեք թերթիկներ, որոնց վրա
գրված են հիմնաբառեր յուրաքանչյուր սուրբ գրության սերտման
հատվածի համար, որոնց հաջորդում են դատարկ տողեր։ Հրավիրեք
ուսանողներին հատվածների հղումները գրել դատարկ տողի վրա։
Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո ամփոփեք վիկտորինայի
արդյունքները։
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ԴԱՍ 83

Գործք Առաքելոց 2
Նախաբան
Պենտեկոստեի օրը աշակերտները լցվում են Սուրբ Հոգով
և օրհնվում են լեզուների պարգևով՝ մինչ քարոզում էին
ավետարանը։ Պետրոսը հայտարարում է Հիսուսին «Տէր և
Օծեալ» (Գոր․ 2․36) և հրավիրում է մարդկանց

ապաշխարել, մկրտվել և ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը։
Այդ օրը մոտ երեք հազար մարդ դարձի են գալիս ու
մկրտվում, որից հետո շարունակում են հավատարիմ
մնալ Եկեղեցուն։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 2.1-13
Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները Պենտեկոստեի օրը լցվում են Սուրբ Հոգով
Խնդրեք ուսանողներին մտածել վերջերս ունեցած հնարավորության
մասին, երբ ելույթ են ունեցել եկեղեցում, դաս են ուսուցանել կամ ինչ-որ
մեկի հետ կիսվել են ավետարանով։

• Ի՞նչ դժվարություններ կարող են առաջ գալ ուրիշների հետ Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի մասին խոսելիս, այն ուսուցանելիս կամ
դրա մասին վկայելիս։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 2․1-13 հատվածները,
հրավիրեք փնտրել ճշմարտությունը, որը կօգնի նրանց, երբ
մտահոգություն կամ վախի զգացում ունենան վերականգնված
ավետարանն ուրիշներին ուսուցանելու կամ վկայելու մասին։

Բացատրեք, որ Փրկիչի երկինք համբարձվելուց մոտ մեկ շաբաթ անց
հրեաները տարբեր երկրներից եկան Երուսաղեմ, որպեսզի մասնակցեին
Պենտեկոստեի տոնին, երկրպագեին տաճարում և գոհություն հայտնեին
Տիրոջը։ Այս տոնը նշվում էր Զատիկի տոնից 50 օր հետո և տոնում էր
տարվա առաջին բերքահավաքը (տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
«Պենտեկոստե», scriptures.lds.org)։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 2.1-3 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներն ինչ փորձառություն ունեցան
Պենտեկոստեի օրը:

• Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ի՞նչ փորձառություն ունեցան
Պենտեկոստեի օրը: (Սուրբ Հոգու զեղումը։)

• Ինչպե՞ս է նկարագրվում Սուրբ Հոգու այդ զեղումը։

Բացատրեք, որ «բաժանուած լեզուներ» (հատված 3) արտահայտությունը
վերաբերում է լեզուներին, որոնք բաժանված են կամ ճյուղավորված կամ
որոնք ունեն կրակի բոցերի տեսք։ Հնում կրակը հաճախ խորհրդանշում
էր Աստծո ներկայությունը կամ ազդեցությունը։ Սա նշան էր, որ
աշակերտները ստացել էին Փրկիչի խոստացած Սուրբ Հոգու պարգևը։
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 2.4-8 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ
աշակերտները լցվեցին Սուրբ Հոգով։

• Համաձայն 4-րդ հատվածի, ի՞նչ պատահեց, երբ աշակերտները
լցվեցին Սուրբ Հոգով։ (Հոգին «նորանց խօսել էր տալիս» և
կարողություն՝ խոսելու այլ լեզուներով։)

• Տարբեր երկրներից եկած հրեաներն ինչո՞ւ էին զարմանում
իրենց լսածից:

Հրավիրեք ուսանողներին աչքի անցկացնել Գոր․ 2․9-11 և հաշվել տարբեր
մարդկանց խմբերի կամ ազգությունների թիվը, ովքեր լսեցին, որ
աշակերտները Սուրբ Հոգու զորությամբ խոսում են լեզուներով։
Հանձնարարեք նրանց զեկուցել իրենց գտած նյութը: Մտածեք
համապատասխան քարտեզը ցուցադրելու մասին, որպեսզի օգնեք
ուսանողներին պատկերացնել, թե որտեղից էին եկել այս հրեաները։

Շեշտեք, որ հատված 11-ի համաձայն, այս խմբերից յուրաքանչյուրն
իրենց իսկ ականջով լսեցին «Աստուծոյ մեծամեծ բաները»
աշակերտների կողմից ուսուցանվելիս։ Կարող եք բացատրել, որ
նորահավատներն այն հեթանոսներն էին, որոնք ընդունել էին
հրեաների հավատը։

• Համաձայն Պենտեկոստեի օրը աշակերտների ունեցած
փորձառության, ի՞նչը կարող է մեզ օգնել ուսուցանել և վկայել
ուրիշներին։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին. Երբ մենք լցվենք Սուրբ Հոգով, Նա
կօգնի մեզ ուսուցանել և վկայել ուրիշներին։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս սկզբունքը, դասարան
բերեք երկու դատարկ բաժակ, ջրով լի մի կուժ և սկուտեղ։ Բաժակները
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դրեք սկուտեղի վրա այնպես, որ թափվող ջուրը լցվի սկուտեղի մեջ։
Ապա բաժակներից մեկի վրա դրեք թերթիկ կամ կափարիչ, որպեսզի
հնարավոր չլինի ջուրը լցնել բաժակի մեջ, ապա մի առարկա (ինչպես
օրինակ քար) դրեք մյուս բաժակի մեջ, որպեսզի բաժակի մեծ մասը
լցված լինի ինչ-որ բանով։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի փորձել բաժակները
լցնել ջրով։

• Եթե բաժակները ներկայացնում են մեզ, իսկ ջուրը ներկայացնում է
Սուրբ Հոգուն, ի՞նչ կարող են ներկայացնել թերթիկը (կամ կափարիչը)
և քարը։ Ինչպիսի՞ վարքագիծը կամ հատկանիշները կարող են
խոչընդոտ հանդիսանալ Սուրբ Հոգով լցվելու համար։

• Ի՞նչ կարող ենք անել Սուրբ Հոգով լցվելու համար, որպեսզի Նա օգնի
մեզ ուսուցանել և վկայել ուրիշներին։

• Ինչպե՞ս է Սուրբ Հոգին օգնել ձեզ ուսուցանել ավետարանը կամ կիսվել
ձեր վկայությամբ ուրիշների հետ։

Վկայեք գրատախտակին գրված սկզբունքների մասին և հրավիրեք
ուսանողներին կիրառել այս սկզբունքը, փնտրելով Սուրբ Հոգու
ընկերակցությունը, որպեսզի նրանք կարողանան ուսուցանել և վկայել
ուրիշներին։

Ամփոփեք Գոր․ 2․12-13 հատվածները, բացատրելով, որ որոշ հրեաների
զարմանք պատճառեց իրենց լսածը, մինչ մյուսները ծաղրեցին
աշակերտներին` մեղադրելով, իբր չափից շատ գինի են խմել։

Գործք Առաքելոց 2․14–47
Պետրոսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին և ուսուցանում, թե ինչպես
փրկություն ստանալ

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 2․14
հատվածը և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե ով սկսեց ուսուցանել
հավաքվածներին։ Հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել իրենց
գտածի մասին։

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել իրենց Պետրոսի իրավիճակում՝
կանգնած բազմության առջև։

• Եթե դուք լինեիք Պետրոսի իրավիճակում, ավետարանի ո՞ր
ճշմարտությունների մասին կուսուցանեիք և կվկայեիք։ Ինչո՞ւ:

Ամփոփեք Գոր․ 2․15–35 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսը
հայտարարեց, որ աշակերտների շրջանում լեզուների պարգևի հետ
կապված իրադարձությունները և Հոգու մյուս դրսևորումները Հովելի
մարգարեությունների իրականացման մի մասն էին կազմում (տես Հովել
2․28–32)։ Պետրոսն այնուհետև ուսուցանեց և վկայեց մարդկանց՝
օգտագործելով Դավիթ թագավորի խոսքերից ու սաղմոսներից
մի քանիսը։

Գրատախտակին գրեք սուրբ գրությունների հետևյալ հղումները և
հարցերը.
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Գործք Առաքելոց 2․22–24, 29–33, 36

Որո՞նք են այն կարևոր ճշմարտությունները, որոնց մասին ուսուցանեց ու
վկայեց Պետրոսը։

Պետրոսի աղոթքում ի՞նչն է ավելի տպավորիչ ձեզ համար։

Գոր․ 2․36-38 սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ են։ Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածների ուսումնասիրությունը կօգնի

ուսանողներին խորացնել հիմնական վարդապետությունների իրենց հասկացողությունը և
պատրաստված լինել ուսուցանելու դրանք մյուսներին: Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին սերտել այդ հատվածները:

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Հանձնարարեք խմբերին
ուսումնասիրել գրատախտակին գրված սուրբ գրության հատվածները և
քննարկել դրանց ուղեկցող հարցերի պատասխանները։ Բավարար
ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
դասարանի հետ կիսվել իրենց պատասխաններով:

Ցուցադրեք մի նկար, որտեղ պատկերված է, թե ինչպես է Պետրոսն
ուրանում Փրկիչին (օրինակ` Պետրոսի ուրանալը հեղինակ՝ Կարլ Հեյնրիխ
Բլոխ, առկա է LDS.org-ում)։ Ուսանողներից մեկին հրավիրեք ամփոփել,
թե ինչ ասաց և արեց Պետրոսը, երբ նրան հարցրեցին Հիսուսի հետ իր
ունեցած հարաբերությունների մասին այն գիշեր, երբ Փրկիչը
ձերբակալվեց (տես Ղուկաս 22․54–62)։
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Պետրոսի ուրանալը, հեղինակ՝ Կարլ Հեյնրիխ Բլոխ:
Ներկայացված է Ֆրիդրիխսդորֆի Ազգային Պատմության
Թանգարանում, Հիլրոդ, Դանիա: Չպատճենահանել։

• Ինչպե՞ս են Պետրոսի խոսքերը
և գործողությունները
Պենտեկոստեի օրը
տարբերվում նրա այն
վարքագծից, որը դրսևորել էր
Փրկիչի
ձերբակալության գիշերը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչը նպաստեց
այս փոփոխությանը։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք
բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 2․37
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք
հետևել, փնտրելով, թե Պետրոսի
խոսքերն ինչ ազդեցություն
թողեցին բազմության վրա։

• Պետրոսի խոսքերն ինչպե՞ս
ազդեցին բազմության վրա։

Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին, որ նշեն «իրանց
սրտերումը զղջացին» արտահայտությունը։ Բացատրեք, որ Սուրբ Հոգին
զղջում առաջացրեց մարդկանց սրտերում, երբ նրանք լսեցին Պետրոսի
վկայությունը։ Զղջացին բառն այստեղ նշանակում է «շատ խոցված» և ցույց
է տալիս, որ մարդիկ խղճի խայթ զգացին, քանի որ հրեաները որպես
ժողովուրդ և ազգ խաչել էին իրենց Տիրոջը՝ Հիսուս Քրիստոսին։ Պետրոսը
նկատի չուներ, որ տարբեր տեղերից հավաքված հրեաների խումբը, որին
նա ուսուցանում էր Պենտեկոստեի օրը, պատասխանատու էր Հիսուս
Քրիստոսի Խաչելության համար։

• Համաձայն 37-րդ հատվածի, ի՞նչ հարց տվեցին մարդիկ։

• Ի՞նչ է հուշում այս հարցն այն մասին, թե ինչ էր կատարվում մարդկանց
սրտերում: (Մարդկանց սրտերը սկսում էին փոխվել։)

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 2.38-41
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պետրոսն
ինչ հրահանգեց մարդկանց անել։ Բացատրեք, որ թյուր նշանակում է
խռովարար, կամակոր կամ անազնիվ։

• Պետրոսը մարդկանց ի՞նչ հրահանգ տվեց։

• Համաձայն հատված 41-ի, մարդիկ ինչպե՞ս արձագանքեցին Պետրոսի
ուսմունքներին ու ապաշխարելու և մկրտվելու հրավերին։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Երբ
մենք ստանանք Աստծո խոսքը Սուրբ Հոգու զորությամբ, …

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
2.42-47: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ արեցին Եկեղեցու նորադարձները՝ Սուրբ Հոգու զորությամբ
ճշմարտությունը ստանալուց և մկրտվելուց հետո։ Բացատրեք, որ «հացի
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կտրելին» (հատված 42) արտահայտությունը վերաբերում է
հաղորդության ժողովին մասնակցելուն և «ամեն բան հասարակաց
ունէին» (հատված 44) նշանակում է, որ Սրբերը միաբան էին և ապրում էին
նվիրագործման օրենքով։

• Համաձայն այս հատվածների, ո՞ր արարքներն են ցույց տալիս, որ
նրանք, ովքեր մկրտվել էին, իսկապես դարձի էին եկել (տես նաև
3 Նեփի 26․17–21)։ (Հանձնարարեք որևէ ուսանողի պատասխանները
գրել գրատախտակին։)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ նախքան Պետրոսի խոսքերը լսելը և դրանց
համաձայն գործելը, նրանք չէին ընդունել Հիսուսին որպես իրենց Փրկիչ,
ոչ էլ հետևել էին նրա ուսմունքներին։ Հրավիրեք նրանց խորհել, թե
ինչպե՞ս փոխվեցին մարդիկ։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Գոր․ 2․37–47 հատվածներից այն
մասին, թե ինչ կարող է պատահել, երբ մենք ստանում ենք Աստծո
խոսքը Սուրբ Հոգու զորությամբ։ (Օգտագործելով ուսանողների
բառերը, լրացրեք գրատախտակին գրված նախադասությունն այնպես,
որ այն արտահայտի հետևյալ ճշմարտությունը․ Երբ մենք ստանանք
Աստծո խոսքը Սուրբ Հոգու զորությամբ, մեր սրտերը կփոխվեն և
մենք դարձի կգանք առ Հիսուս Քրիստոսը։)

• Մենք ի՞նչ պիտի անենք, որ ստանանք Աստծո խոսքը Սուրբ Հոգու
զորությամբ։

Հրավիրեք ուսանողներին վերանայել գրատախտակին գրված նրանց
գործողությունները, ովքեր մկրտվել էին և դարձի եկել։

• Մինչ դուք ջանացել եք սովորել և կիրառել ավետարանի
ճշմարտությունները, ինչպե՞ս է Հոգին օգնել ձեզ փոխվել և դարձի գալ
դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ (Նաև կարող եք կիսվել ձեր անձնական
փորձառությամբ։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կարող են անել, որ ավելի լավ
ստանան Աստծո խոսքը և ուսմունքները Սուրբ Հոգու զորությամբ։
Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման:

Սուրբ գրությունների սերտում—Գործք Առաքելոց 2․36-38
Հրավիրեք ուսանողներին համեմատել Գոր․ 2․36–38 հատվածները
հավատո չորրորդ հանգանակի հետ։ Ուսանողներին խնդրեք Գոր․ 2․36-39
հատվածներում գտնել բառեր, որոնք ներկայացնում կամ ուսուցանում են
ավետարանի առաջին սկզբունքներն ու արարողությունները։ Ապա
ուսանողներին բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր խմբին խնդրեք
քննարկել, թե ինչպես են այդ սկզբունքներից և արարողություններից
յուրաքանչյուրն օգնում մեզ ստանալ Փրկիչի Քավության բոլոր
օրհնությունները։ Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հարցրեք.

• Ըստ Պետրոսի խոսքերի, մարդիկ ի՞նչ օրհնություն կստանային
ապաշխարելու և մկրտվելու արդյունքում:

• Հիմնվելով Գոր․ 2․38-ի ձեր հասկացողության վրա, մենք ի՞նչ պետք է
անենք, որպեսզի պատրաստվենք Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալուն։
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(Օգտագործելով իրենց սեփական բառերը, ուսանողները պետք է
ներկայացնեն մի ճշմարտություն, որը նման է հետևյալին. Երբ մենք
հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, ապաշխարում ենք և մկրտվում,
մենք պատրաստ ենք ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը: Գրեք այդ
ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Ինչպե՞ս են հավատը, ապաշխարությունը և մկրտությունը
նախապատրաստում մարդուն ստանալու Սուրբ Հոգու պարգևը։
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ԴԱՍ 84

Գործք Առաքելոց 3
Նախաբան
Տաճարի դռան մոտ Պետրոսը և Հովհաննեսը բժշկում են
մի մարդու, ով ի ծնե կաղ էր։ Ապա Պետրոսն ուսուցանում
է այն մարդկանց, ովքեր ականատես եղան այս մարդու

բժշկմանը։ Նա վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին,
հրավիրում է նրանց մկրտվել և մարգարեանում է վերջին
օրերում ավետարանի Վերականգնման մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 3․1–11
Պետրոսը և Հովհաննեսը բժշկում են մի մարդու, ով ի ծնե կաղ էր

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե երբ են նրանք ինչ-որ հատուկ բան
խնդրել (հավանաբար տարեդարձի կամ Սուրբ Ծննդյան նվեր), բայց դրա
փոխարեն ուրիշ բան են ստացել։ Նրանցից մի քանիսին խնդրեք կիսվել
իրենց փորձառություններով և բացատրել, թե ինչ են զգացել, երբ չեն
ստացել իրենց ուզածը։

• Ինչպե՞ս կարող ենք այդ փորձառությունը համեմատել աղոթքի
միջոցով Երկնային Հոր օրհնությունները փնտրելու հետ։ (Երբեմն
Հայրը մեր աղոթքներին չի պատասխանում այնպես, ինչպես մենք ենք
ակնկալում կամ չի տալիս այն օրհնությունները, որոնք մենք ենք
խնդրում։)

Խնդրեք ուսանողներին խորհել այն փորձառությունների մասին, երբ
նրանք Երկնային Հորից չեն ստացել այն պատասխանը կամ օրհնությունը,
որն ակնկալել են։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 3 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել սկզբունքը, որը կօգնի նրանց, երբ նրանք չեն ստանա այն
պատասխանները կամ օրհնությունները, որոնք ակնկալում են Տիրոջից։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 3.1-3 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պետրոսն ու Հովհաննեսը
ում հանդիպեցին տաճարի դռան մոտ։

• Ո՞ւմ հանդիպեցին Պետրոսն ու Հովհաննեսը տաճարի դռան մոտ։

• Ի՞նչ է նշանակում, որ այդ մարդը «աղաչում էր, որ ողորմութիւն առնէ»:
(հատված 3): (Կարող եք բացատրել, որ ողորմություններն այն
առարկաներն են, որոնք մարդիկ նվիրաբերում են աղքատներին։)

Նշեք, որ Գոր․ 4․22 հատվածից մենք սովորում ենք, որ կաղ մարդը
մոտավորապես 40 տարեկան էր։

• Հաշվի առնելով այն փաստը, որ այդ մարդը 40 տարի չէր կարողացել
քայլել, ի՞նչ վիճակում կարող էին լինել նրա ոտքերը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կզգային, եթե լինեին կաղ
մարդու վիճակում։
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• Սովորաբար ի՞նչ ձևով են մարդիկ արձագանքում նման վիճակում
գտնվող մարդուն։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 3.4-7 հատվածները:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ արեց Պետրոսն այդ
մարդու համար։

• Ի՞նչ արեց Պետրոսն այդ մարդու համար։

• Պետրոսի գործողություններից և խոսքերից որո՞նք են ավելի
տպավորիչ ձեզ համար։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 3․8
հատվածը և դասարանին խնդրեք փնտրել, թե մարդն ինչ արեց այն
բանից հետո, երբ Պետրոսը «վերկացրեց նորան» (հատված 7)։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին պատկերացնել Գոր․ 3․1-8
հատվածների իրադարձությունները, դուք կարող եք ցուցադրել

«Պետրոսը և Հովհաննեսը բուժում են ի ծնե կաղ մարդուն» (3:21)
տեսաֆիլմը «Հիսուս Քրիստոսի կյանքը» աստվածաշնչյան տեսաշարից, որոնք
առկա են LDS.org-ում։

• Ի՞նչ արեց մարդն այն բանից հետո, երբ Պետրոսը
«վերկացրեց նորան»:

• Այս մարդու ստացած օրհնությունն ինչո՞ւ էր ավելի մեծ, քան
ողորմությունները, որոնք նա հիմնականում խնդրում էր։

Խրախուսեք ուսանողներին հիշել այն փորձառությունների մասին, երբ
նրանք Երկնային Հորից ստացել են պատասխան կամ օրհնություն, որը
տարբերվել է այն պատասխանից կամ օրհնությունից, որը նրանք
ակնկալել են։

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Գոր․ 3․1-8 հատվածներից, որը
կօգնի մեզ, երբ չենք ստանա այն պատասխանը կամ օրհնությունը, որն
ակնկալում ենք Երկնային Հորից։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է նշեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Երկնային Հայրը միգուցե չպատասխանի մեր
աղոթքներին այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում կամ ակնկալում,
սակայն Նրա պատասխանները միշտ ավելի բարի են լինում մեզ
համար։ Այս ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին և հրավիրեք
ուսանողներին գրել այն իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքում
հատված 6-ի կողքին։)

Հնարավորություն տվեք ուսանողներին օգտագործել իրենց
իսկ բառերը

Երբ ուսանողներն արտահայտեն սուրբ գրություններում իրենց գտած
վարդապետությունները և սկզբունքները, մի ենթադրեք, որ նրանց պատասխանները սխալ
են պարզապես այն պատճառով, որ դրանք տարբերվում են այս ձեռնարկում
օգտագործված բառերից: Սակայն, եթե ուսանողի պատասխանը վարդապետորեն սխալ է,
ձեր պարտականությունն է նրբանկատ ձևով օգնել նրան ուղղել այն։ Սիրո և վստահության
մթնոլորտը կարող է ապահովել ուսումնառության կարևոր փորձառություն։
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• Ինչպե՞ս կարող է մեր աղոթքներին տրված Երկնային Հոր
պատասխանը տարբերվել մեր ցանկացած կամ ակնկալած
պատասխանից։ (Օրինակ, Նա կարող է մեզ ուժ տալ դիմանալու
փորձությանը, այլ ոչ թե հեռացնի այն, կամ Նա կարող է մեզ
իմաստություն տալ մեր խնդիրները լուծելու համար, այլ ոչ թե Ինքը
լուծում տա դրանց։)

Բացատրեք, որ Գոր․ 3․1-8-ում գրառված պատմության մեջ ակնհայտ է, որ
այդ մարդու ստացածն ավելի մեծ էր, քան այն, ինչը նա խնդրում էր։
Այնուամենայնիվ, այլ դեպքերում միգուցե այդքան պարզ չերևա, որ այն,
ինչը մենք ստանում ենք, ավելի մեծ է, քան այն, ինչը մենք խնդրում ենք։

• Գրատախտակին գրված սկզբունքի հիշելն ինչպե՞ս կարող է օգնել
մեզ, երբ մեր աղոթքի պատասխանը տարբերում է մեր ակնկալածից։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել փորձառությունների մասին, երբ
նրանց աղոթքին տրված Տիրոջ պատասխանը տարբերվել է իրենց
ցանկացած պատասխանից, սակայն ստացվել է այնպես, որ ավելի լավ է
եղել նրանց համար։ Մի քանի ուսանողների խնդրեք կիսվել իրենց
փորձառություններով։ Կարող եք կիսվել նաև ձեր անձնական
փորձառությամբ։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 3.9-11
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես մարդիկ արձագանքեցին այդ մարդու բժշկմանը։

• Մարդիկ ինչպե՞ս արձագանքեցին այդ մարդու բժշկմանը։

Գործք Առաքելոց 3.12-26
Պետրոսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին և ապաշխարություն քարոզում

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք եղել են տաճարում
հավաքված բազմության մեջ և ականատես են եղել կաղ մարդու
բժշկմանը։ Շեշտեք, որ այդ մարդիկ հաճախ են տեսել կաղ մարդուն
մուրալիս, երբ մտել են տաճարի դռնից, սակայն բժշկվելուց հետո նրանք
տեսան նրան վազելիս և քայլելիս։

• Եթե դուք լինեիք տաճարում հավաքվածների մեջ, ձեր կարծիքով, այս
հրաշքին ականատես լինելուց հետո ինչպե՞ս կփոխվեր ձեր կարծիքը
Պետրոսի և Հովհաննեսի մասին։

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Յուրաքանչյուր զույգին հրավիրեք
միասին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 3.12-16 հատվածները, տեսնելով, թե
Պետրոսն ինչպես բազմությանը մեկնաբանեց կաղի բուժումը։ Բավարար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հարցրեք.

• Արդյո՞ք Պետրոսը պարծենում էր, որ բուժել էր մարդուն։

• Համաձայն Պետրոսի խոսքերի, մարդն ի՞նչ զորությամբ բժշկվեց։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, հետևյալ ճշմարտությունը
գրեք գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսի ծառաները կարող են
հրաշքներ գործել՝ հավատալով Նրա անվանը։)

ԴԱՍ  84

606



Բացատրեք, որ Պետրոսն օգտագործեց այս առիթը մարդկանց Հիսուս
Քրիստոսի մասին ուսուցանելու համար, ով վերջերս էր մահվան
դատապարտվել Իր իսկ ժողովրդի կողմից, սակայն հաղթել էր մահն Իր
Հարության միջոցով։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 3․17–21
հատվածները, ինչպես նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության հատված 17
(տես ծանոթագրություն ա) և 20 (տես ծանոթագրություն բ)։ Դասարանին
հրավիրեք հետևել` փնտրելով ժողովրդին հղած Պետրոսի հրավերը։

Գոր․ 3.19-21 սերտման սուրբ գրության հատված է: Սուրբ գրությունների
սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները կավելացնեն իրենց

հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն
ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան
հեշտությամբ գտնել դրանք: Անդրադարձեք դասի վերջում գտնվող ուսուցման մտքին,
որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

• Պետրոսը մարդկանց ի՞նչ հրավիրեց անել։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Պետրոսի ուղերձը, շեշտեք, որ
Պետրոսը խոսում էր այն մարդկանց հետ, ովքեր կանչում էին` «խաչել»
կամ հավանություն էին տալիս Հիսուս Քրիստոսի Խաչելությանը (տես
Գոր․ 3․14–15)։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը․

«[Պետրոսը] նրանց չասաց՝ «Ապաշխարեք և մկրտվեք ձեր մեղքերի
թողության համար», այլ նա ասաց․ «Ուրեմն զղջացէք եւ ետ դարձէք, որ ձեր
մեղքերը ջնջուին. Որ Տիրոջ երեսիցը հանգստանալու ժամանակները գան»։
[Գոր․ 3․19։]

… Նրանք չէին կարող մկրտվել մեղքերի թողության համար, քանի որ նրանք
թափել էին անմեղ արյուն» (History of the Church, 6:253)։

Շեշտեք «Որ Տիրոջ երեսիցը հանգստանալու ժամանակները գան․ եւ նա
ուղարկէ Հիսուս Քրիստոսին» (հատվածներ 19–20) արտահայտությունը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այս արտահայտությունը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը.

«Այս նշված ժամանակը, այս հանգստանալու ժամանակը գալու է Մարդու
Որդու երկրորդ գալստյան ժամանակ, այն օրը, երբ Տերը կրկին աշխարհ
կուղարկի Քրիստոսին։

… Դա այն օրն է, երբ «երկիրը կնորանա և կընդունի իր դրախտային
փառքը»։ (Հավատո տասներորդ հանգանակը։) Դա «նոր երկրի» օրն է, որը
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տեսել է Եսայիան (Եսայիա 65․17), երկիր, որտեղ այլևս չի լինի ամբարշտություն, երբ
կսկսվի հազարամյակը (Conference Report, Oct. 1967, 43)։

Գրատախտակին ամրացրեք
«Երկրորդ Գալուստը» նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հ․ 66, տես նաև LDS.org)։
Վերնագրեք այն «Հանգստանալու
ժամանակները», և գրեք այն
գրատախտակին՝ նկարի մոտ։

• Ինչպե՞ս երկիրը կնորանա
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ: (Այն
կմաքրվի ամբարշտությունից։)

Շեշտեք «Ամեն բաների
հաստատուելու ժամանակները»
արտահայտությունը (հատված 21)։

• Ձեր կարծիքով, ինչի՞ն է
վերաբերում «ամեն բաների
հաստատուելու
ժամանակները»
արտահայտությունը։ (Դուք
կարող եք շեշտել Գոր․ 3․21, ծանոթագրություն ա, որպեսզի օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ այն վերաբերում է վերջին օրերում
ավետարանի վերականգնմանը։ Հիսուս Քրիստոսը երկնքում կմնա
սպասվող ուրացության ժամանակներում, սակայն Նա կվերադառնա
երկիր, որպեսզի հաստատի կամ վերականգնի բոլոր բաները, որոնք
վերաբերում են ավետարանին։ Դուք կարող եք նաև շեշտել, որ
Պետրոսն օգտագործեց «ամեն բաների հաստատուելու
ժամանակները» արտահայտությունը, որպեսզի նկարագրի առանձին
դեպքերը, երբ Հիսուս Քրիստոսը կայցելի երկիր նախքան Իր Երկրորդ
Գալուստը։)

• Ե՞րբ է Հիսուս Քրիստոսն այցելել երկիր որպես վերջին օրերում
ավետարանի Վերականգնման մի մաս: (Ուսանողները կարող են նշել
Փրկիչի հայտնվելը Ջոզեֆ Սմիթի Առաջին Տեսիլքի ժամանակ [տես
Ջոզեֆ Սմիթ - Պատմություն 1․17] և Կիրթլենդի Տաճարում [տես ՎևՈւ
110․2–5]։)
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Գրատախտակին փակցրեք
«Առաջին տեսիլքը» նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք, հ. 90,
տես նաև LDS.org)։ Վերնագրեք այն
,Ամեն բաների հաստատվելու
ժամանակները» և գրեք այն
գրատախտակի վրա` նկարի մոտ։

• Համաձայն հատված 21-ի, ո՞վ
լրացրեց Պետրոսին՝ խոսելով
վերջին օրերում ավետարանի
Վերականգնման մասին։
(Օգտագործելով իրենց
սեփական բառերը,
ուսանողները պետք է
ներկայացնեն հետևյալ
վարդապետությունը.
Մարգարեները բոլոր դարերում
կանխագուշակել են վերջին
օրերում ավետարանի Վերականգնման մասին։)

Ամփոփեք Գոր․ 3․22–26 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսը վկայել
է, որ Մովսեսը և «բոլոր մարգարէները Սամուէլից սկսած» (հատված 24)
խոսել են Հիսուս Քրիստոսի մասին և նախազգուշացրել Նրան մերժելու
հետևանքների մասին (հատված 23)։

Վերջում կարող եք կիսվել ձեր վկայությամբ, որ Հիսուս Քրիստոսը եկել է
աշխարհ` որպես վերջին օրերում ավետարանի Վերականգնման մի մաս,
և որ Նա կվերադառնա Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ մաքրելու
աշխարհը ամբարշտությունից։

Սուրբ գրությունների սերտում—Գործք Առաքելոց 3․19-21
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես օգտագործել Գոր․
3․19–21 հատվածները որպես միսիոներ, ներկայացրեք հետևյալ
սցենարը․ Լսողը հարցնում է․ «Աստվածաշնչում որտե՞ղ է ասվում, որ
ավետարանը կվերականգնվի վերջին օրերում»։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Յուրաքանչյուր զույգին խնդրեք
պատրաստել այս հարցի պատասխանը՝ օգտագործելով Գոր․ 3․19–21
հատվածները և Աստվածաշնչից առնվազն ևս մեկ հատված։ Կարող եք
խորհուրդ տալ, որ ուսումնասիրեն «Ավետարանի Վերականգնումը»
թեմաների այբբենական ցանկում։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներից
մեկին հանդես գալ լսողի դերում, իսկ ուսանողների զույգերից մեկին
հանդես գալ որպես միսիոներներ։ Միսիոներների դերում հանդես եկող
ուսանողների զույգին խնդրեք կիսվել իրենց պատրաստած
պատասխանով այն ուսանողի հետ, ով հանդես է գալիս որպես լսող։
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ԴԱՍ 85

Գործք Առաքելոց 4–5
Նախաբան
Տաճարում կաղ մարդուն բժշկելուց հետո (տես Գոր․ 3)
Պետրոսը և Հովհաննեսը ձերբակալվեցին։ Սանհեդրինի
անդամները Պետրոսին և Հովհաննեսին հրամայեցին
դադարել ուսուցանել Հիսուսի անունով։ Այնուամենայնիվ,
Առաքյալները շարունակեցին քարոզել և բժշկել Հիսուսի

անունով։ Նրանց ձերբակալեցին և ծեծեցին, քանի որ
հրաժարվում էին ենթարկվել հրեա ղեկավարների
հրամաններին։ Եկեղեցու անդամներն ապրում էին
նվիրաբերման օրենքով, սակայն նրանցից երկուսը
մահացան, երբ փորձեցին խաբել Պետրոսին և Աստծուն։

Ուսուցման առաջարկներ

Խրախուսեք ամեն օր ուսումնասիրել սուրբ գրությունները
Խրախուսեք ուսանողներին յուրաքանչյուր օր ժամանակ հատկացնել Նոր Կտակարանի
ուսումնասիրությանը: Օգնեք նրանց զեկուցել իրենց ամենօրյա ուսումնասիրությունների
մասին՝ ապահովելով ստուգման պատշաճ համակարգ (տես ընթերցանության համար
նախատեսված աղյուսակներն այս ձեռնարկի հավելվածում)։ Ուսանողներին
կանոնավորապես հնարավորություն տվեք կիսվել սուրբ գրությունների ամենօրյա
անհատական ուսումնասիրության ընթացքում իրենց սովորածով և զգացածով: Զգույշ
եղեք, որպեսզի անհարմար վիճակում չդնեք կամ վհատեցնեք այն ուսանողներին, ովքեր
դժվարություններ ունեն սուրբ գրությունների անհատական ուսումնասիրության գործում:

Գործք Առաքելոց 4․1–31
Սանհեդրինի անդամները Պետրոսին և Հովհաննեսին հրամայում են դադարել
ուսուցանել Հիսուսի անունով

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կանեին նրանք հետևյալ
իրավիճակներում:

1. Ընկերներից մեկը սոցիալական կայքում տեղադրում է Եկեղեցու
վերաբերյալ մի հաղորդագրություն, որը չի համապատասխանում
իրականությանը։

2. Մարզիչը ծրագրում է մի մրցաշար, որը ձեր թիմից պահանջում է
խաղալ կիրակի օրը։

3. Ձեր ընկերները ձեր կարծիքն են հարցնում հասարակական մի խնդրի
շուրջ, որն ընդհանուր առմամբ հայտնի է և աջակցվում է շատերի
կողմից, սակայն հակասում է Եկեղեցու ուսմունքներին։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հարցրեք.

• Ի՞նչ այլ իրավիճակներ կարող են լինել, երբ մենք կարող ենք կիսվել
մեր հավատով կամ պաշտպանել այն։

• Ի՞նչ դժվարություններ կարող են առաջ գալ մեր հավատով կիսվելիս
կամ այն պաշտպանելիս։
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Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գործք Առաքելոց 4–5 գլուխները,
հրավիրեք նրանց փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կարող են նման
իրավիճակներում ուղեցույց լինել նրանց համար։

Հրավիրեք նրանց ամփոփել, թե ինչ են հիշում Գոր․ 3-ի
իրադարձությունների և ուսմունքների մասին։ Անհրաժեշտության
դեպքում հիշեցրեք նրանց, որ կաղ մարդուն բժշկելուց հետո Պետրոսն ու
Հովհաննեսն ուսուցանեցին մի խումբ մարդկանց, ովքեր տաճարում
հավաքվել էին նրանց շուրջը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4.1-4 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ պատահեց Պետրոսի
ու Հովհաննեսի հետ, երբ նրանք տաճարում ուսուցանեցին մարդկանց։

• Ի՞նչ պատահեց Պետրոսի և Հովհաննեսի հետ։

Ամփոփեք Գոր․ 4․5-6 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսին և
Հովհաննեսին ձերբակալեցին և տարան հրեական կառավարության
խորհրդի առջև, որը կոչվում էր Սանհեդրին (տես Աստվածաշնչի
բառարանը, «Սանհեդրին»)։ Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Սանհեդրինի
անդամներից շատերը նախկինում ներգրավված են եղել Փրկիչի
ձերբակալումը և խաչելությունը կազմակերպելու գործում։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4.7 հատվածը:
Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և փնտրել այն հարցը, որը
հրեա ղեկավարները տվեցին Պետրոսին ու Հովհաննեսին։

• Ի՞նչ պահանջեցին հրեա ղեկավարները Պետրոսից և Հովհաննեսից։

• Ի՞նչ կարող էր պատահել Պետրոսին և Հովհաննեսին, եթե նրանք
ասեին, որ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներն էին։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
4․8-21-ը: Ուսանողներին հրավիրեք փնտրել, թե ինչ հայտարարեց
Պետրոսը խորհրդին։

Գոր․ 4․8–21 հատվածները կարդալու փոխարեն ցուցադրեք
«Պետրոսը և Հովհաննեսը դատվում են» (2:51) տեսաֆիլմը «Հիսուս

Քրիստոսի կյանքը» աստվածաշնչյան տեսաշարից։ Այդ տեսանյութը
հասանելի է LDS.org-ում։

• Համաձայն Գոր․ 4․10-12 հատվածների, ի՞նչ ճշմարտություններ
ուսուցանեց Պետրոսը խորհրդին։ (Ուսանողները կարող են
ներկայացնել մի քանի ճշմարտություններ, սակայն համոզվեք, որ
նրանք շեշտում են, որ Հիսուս Քրիստոսի անունը միակ անունն է, որով
մենք կարող ենք փրկվել:)

• Համաձայն 13-րդ հատվածի, ինչո՞ւ էր խորհուրդը զարմանում՝ լսելով
Պետրոսին և Հովհաննեսին։

Հրավիրեք ուսանողներին աչքի անցկացնել Գոր․ 4․8 հատվածը`
փնտրելով, թե ինչը ներգործեց Պետրոսի վրա և օգնեց նրան համարձակ
խոսել խորհրդի առջև։
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• Ձեր կարծիքով, այն փաստը, որ Պետրոսը լցված էր Սուրբ Հոգով,
ինչպե՞ս ազդեց ավետարանը համարձակ ուսուցանելու նրա
ունակության վրա։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պետրոսի օրինակից, որը գրառված
է հատվածներ 8-ում և 13-ում։ (Ուսանողները կարող են իրենց
բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են
հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք լցվենք Սուրբ Հոգով, կկարողանանք
համարձակ կիսվել ավետարանով։)

Խնդրեք ուսանողներին գտնել այս սկզբունքը լուսաբանող այլ
օրինակներ, մինչ կշարունակեն ուսումնասիրել Գոր․ 4–5:

• Համաձայն 18-րդ հատվածի, խորհուրդն ի՞նչ պատվիրեց Պետրոսին և
Հովհաննեսին։

• Համաձայն հատվածներ 19-20-ի, Պետրոսը և Հովհաննեսը ինչպե՞ս
արձագանքեցին խորհրդի հրամանին։

Ամփոփեք Գոր․ 4․23-28 հատվածները, բացատրելով, որ երբ Պետրոսը և
Հովհաննեսը ազատ արձակվեցին, նրանք հավաքվեցին այլ
հավատացյալների հետ և աղոթեցին նրանց հետ։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4.29-30 հատվածները։
Դասարանին հանձնարարեք փնտրել, թե հավատացյալներն ինչ
խնդրեցին Աստծուց:

• Հավատացյալներն ի՞նչ խնդրեցին Աստծուց:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4․31
հատվածը և խնդրեք դասարանին հետևել և փնտրել, թե ինչ պատահեց
նրանց աղոթքից հետո։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարդիկ աղոթեցին:

• Ըստ այս հատվածների, ի՞նչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի
հրավիրենք Սուրբ Հոգուն օգնել մեզ համարձակ խոսել Աստծո խոսքը։

Անդրադարձեք որոշ իրավիճակների, որոնք նշեցինք այս դասի սկզբում:

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք համարձակություն դրսևորել նման
իրավիճակներում ավետարանով կիսվելիս։

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք համարձակություն դրսևորել նման
իրավիճակներում ավետարանով կիսվելիս՝ միաժամանակ հարգալից
և քաղաքավարի լինելով։

• Ե՞րբ է Սուրբ Հոգին օգնել ձեզ համարձակ խոսել Աստծո խոսքը։

Գործք Առաքելոց 4․32-5․11
Եկեղեցու անդամներն ապրում են նվիրաբերման օրենքով, սակայն Անանիան և
Սափիրան փորձում են խաբել Պետրոսին

Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ սցենարների շուրջ.

1. Երիտասարդների խումբը ծրագրում է տաճարում մկրտություններ
կատարել մահացածների համար: Խմբի անդամներից մեկը գիտի, որ
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երաշխավորագրի համար պետք է հանդիպի եպիսկոպոսի հետ,
սակայն նա նաև գիտի, որ գործել է մեղքեր, որոնք չի խոստովանել։

2. Երիտասարդ տղամարդը նախապատրաստվում է միսիայի։ Նա
գիտի, որ եպիսկոպոսը հարցեր է տալու միսիայում ծառայելու համար
արժանի լինելու մասին։ Նա փորձում է ուղիներ գտնել, թե ինչպես
պատասխանի այդ հարցերին, որ խուսափի որոշ սխալների մասին
ասելուց, որոնք նա գործել է։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 4․32-5․11 հատվածները,
հրավիրեք նրանց փնտրել մի սկզբունք, որը կօգնի նրանց հասկանալ
Աստծո ծառաների հետ ազնիվ լինելու կարևորությունը։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4.32-35
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Եկեղեցու
անդամներն ինչպես էին տնօրինում իրենց ունեցվածքը։

• Եկեղեցու անդամներն ինչպե՞ս էին տնօրինում իրենց ունեցվածքը։

• Ըստ 34-րդ հատվածի, ինչպե՞ս էին նրանք կիսվում իրենց
ունեցվածքով։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 5.1–2 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Անանիա և Սափիրա
անուններով ամուսիններն ինչ արեցին գումարը, որը ձեռք էին բերել հող
վաճառելու արդյունքում։

• Ի՞նչ արեցին Անանիան և Սափիրան, որը շատ մտահոգիչ էր։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 5․3-4
հատվածները և դասարանին խնդրեք գտնել, թե Պետրոսն ինչ ասաց
Անանիային:

• Համաձայն հատված 4-ի, ի վերջո Անանիան ու՞մ էր փորձում խաբել:

• Պետրոսի պատասխանից ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել
Տիրոջ ծառաներին խաբելու մասին։ (Հետևյալ սկզբունքը
ներկայացնելիս ուսանողները կարող են օգտագործել իրենց
սեփական բառերը. Եթե մենք խաբում ենք Աստծո ծառաներին, դա
նույնն է, որ մենք խաբենք Նրան։)

• Ձեր կարծիքով, Աստծո ծառաներին խաբելն ինչո՞ւ է համարժեք Նրան
խաբելուն։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
5.5-11: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ պատահեց
Անանիայի և Սափիրայի հետ իրենց ուխտը դրժելու և Պետրոսին
խաբելու արդյունքում։

• Ի՞նչ պատահեց Անանիայի և Սափիրայի հետ։

• Չնայած մենք կամ մեր ծանոթները միգուցե ստելու արդյունքում
չհանդիպենք նման խիստ կամ անհապաղ հետևանքների, ի՞նչ
հետևանքներ կարող են առաջ գալ, եթե մենք փորձենք խաբել Տիրոջը
կամ ժխտենք մեր ուխտերը։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Գորդոն
Բ․ Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը․ Խնդրեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել անազնվության որոշ հետևանքների վրա.

«Մեր ժամանակներում անազնվության մեջ բռնվածները չեն մահանում,
ինչպես եղավ Անանիայի և Սափիրայի դեպքում, սակայն նրանց մեջ ինչ-որ
բան մեռնում է։ Հատկանիշներն աղավաղվում են, ինքնագնահատականն
ընկնում է, ազնվությունը կորում է, խիղճը մեռնում է» (“We Believe in Being
Honest,” Ensign, Oct. 1990, 4)։

• Համաձայն Նախագահ Հինքլիի, որո՞նք են ստելու հետևանքները։
Անդրադարձեք դասի այս մասի սկզբում տրված սցենարներին։

• Ի՞նչ պետք է այս սցենարների անհատներն իմանան այն մասին, թե
ինչ է մեզ հետ տեղի ունենում, երբ մենք ստում ենք քահանայության
ղեկավարին։

• Ի՞նչ օրհնություններ են գալիս Տիրոջ ծառաների հետ ազնիվ լինելուց:

Գործք Առաքելոց 5․12–42
Առաքյալները բանտ են գցվում՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկելու համար

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք ապրում են Պետրոսի և
Հովհաննեսի ժամանակներում և լրագրողներ են։ Բացատրեք, որ նրանք
պետք է ուսումնասիրեն Գոր․ 5․12-32 հատվածները, ապա ընտրեն մի
վերնագիր, որը կամփոփի այդ հատվածներում պատահած դեպքերը։
(Այս հատվածների ենթատեքստը ներկայացնելու համար հիշեցրեք
ուսանողներին, որ Սանհեդրինը պատվիրել էր Պետրոսին և
Հովհաննեսին այլևս չխոսել Հիսուս Քրիստոսի անունով։) Հետևեք
հրահանգներին, որոնք տրված են հատվածների յուրաքանչյուր
խմբի համար։

1. Գոր․ 5․12–16 (Դասարանով կարդացեք այս հատվածները, ապա
միասին վերնագիր ընտրեք։)

2. Գոր․ 5․17-23 (Խնդրեք ուսանողներին զույգերով կարդալ այս
հատվածները և վերնագրել։ Հրավիրեք որոշ զույգերի` կիսվել իրենց
ընտրած վերնագրերով դասարանի հետ:)

3. Գոր․ 5․24-32 (Խնդրեք ուսանողներին անհատապես կարդալ և
վերնագիր ընտրել։ Մի քանի ուսանողների հրավիրեք դասարանի
հետ կիսվել իրենց մտքերով։)

Երբ ուսանողները կիսվեն իրենց գրած վերնագրերով, հարցրեք.

• Համաձայն 29-րդ հատվածի, ինչո՞ւ են Պետրոսը և մյուս Առաքյալներն
ասում, որ իրենք շարունակեցին քարոզել Հիսուսի անունով՝ հաշվի
չառնելով խորհրդի հրամանը։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Եթե
մենք ընտրում ենք հնազանդվել Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց, ապա …
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• Համաձայն Գոր․ 4-5 գլուխներում ձեր կարդացածի, ինչպե՞ս մենք
կարող ենք լրացնել այս նախադասությունը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո ավարտեք գրատախտակին գրված
նախադասությունը հետևյալ կերպ․ Եթե մենք ընտրում ենք
հնազանդվել Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց, ապա Նա մեզ հետ
կլինի։)

• Ի՞նչ ճանապարհներով Աստված եղավ Պետրոսի և այլ Առաքյալների
հետ, երբ նրանք հնազանդվեցին Իրեն, այլ ոչ թե խորհրդին։ (Աստված
լցրեց նրանց Սուրբ Հոգով [տես Գոր․ 4․8, 31], հնարավորություն տվեց
նրանց հրաշքներ գործել[տես Գոր․ 5․12–16] և ուղարկեց Իր
հրեշտակին, որպեսզի ազատի նրանց բանտից [տես Գոր․ 5․17–20]։)

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկն ընտրել հնազանդվել
Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց։ Ինչպե՞ս է Աստված ցույց տվել, որ Նա
ձեզ հետ է, թե այդ մարդու հետ ։

Խնդրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
5.33-42: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով լրացուցիչ օրինակներ,
որոնք փաստում էին այն մասին, որ Տերը Պետրոսի և այլ Առաքյալների
հետ էր։

Գոր․ 5․33–42 հատվածները կարդալու փոխարեն դուք կարող եք
վերանայել և ամփոփել Գոր․ 5․12–42 հատվածները՝ ցուցադրելով

«Պետրոսը և Հովհաննեսը շարունակում են քարոզել Ավետարանը» (5:38)
տեսաֆիլմը։ Այդ տեսանյութը հասանելի է LDS.org-ում։

Նշեք, որ Գոր․ 5․33 հատվածից մենք սովորում ենք, որ խորհուրդը ձգտում
էր սպանել Պետրոսին և Հովհաննեսին։

• Համաձայն հատվածներ 41-42-ի, ինչպե՞ս Առաքյալները հավատարիմ
մնացին Տիրոջը՝ ի դեմս այս սպառնալիքի։ Տերն ինչպե՞ս այդ
պահերին կանգնեց նրանց կողքին։

• Ինչպե՞ս կարող են այս դասի ժամանակ մեր բացահայտած
ճշմարտություններն աջակցել մեզ, մինչ մենք ապրում ենք
ավետարանով և կիսվում ենք դրանցով մեզ շրջապատող
մարդկանց հետ։

Կիսվեք այսօր ուսուցանված ճշմարտությունների վերաբերյալ ձեր
վկայությամբ։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Գործք Առաքելոց 1-5
(Մաս 17)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Գործք Առաքելոց 1-5 գլուխներում (մաս 17) ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր
դասի մի մաս: Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Գործք Առաքելոց 1․1-8)
Ուսանողները սկսում են ուսումնասիրել Գործք Առաքելոց գիրքը, սովորելով, որ Հիսուս Քրիստոսն

առաջնորդում է Իր Եկեղեցին՝ Իր կամքը Սուրբ Հոգու միջոցով Իր Առաքյալներին հայտնելով, և որ
Առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի վկաներն են և վկայում են Նրա մասին ամբողջ աշխարհում։ Ապա

ուսանողները սովորեցին, որ Սուրբ Հոգու զորությամբ մենք նաև կարող ենք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի

վկաները։ Այս դասի նյութը նաև օգնեց ուսանողներին ձեռք բերել համառոտ հասկացողություն Նոր
Կտակարանի երկրորդ մասի վերաբերյալ։

Օր 2 (Գործք Առաքելոց 1․9-26)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հիսուս Քրիստոսի Համբարձման պատմությունը, իմացան, որ Իր
Երկրորդ Գալուստի ժամանակ Փրկիչը փառքով կիջնի երկնքից։ Մինչ ուսանողները կարդացին այն մասին,
թե ինչպես Առաքյալները Հուդային փոխարինող ընտրեցին, նրանք սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի

Առաքյալները հայտնության միջոցով կանչվում են Աստծո կողմից։

Օր 3 (Գործք Առաքելոց 2)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Պենտեկոստեի օրվա իրադարձությունները, նրանք բացահայտեցին

հետևյալ ճշմարտությունները․ Երբ մենք լցվենք Սուրբ Հոգով, Նա կօգնի մեզ ուսուցանել և վկայել ուրիշներին։
Երբ մենք ստանանք Աստծո խոսքը Սուրբ Հոգու զորությամբ, մեր սրտերը կփոխվեն և մենք դարձի կգանք առ

Հիսուս Քրիստոսը։ Երբ մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, ապաշխարում ենք և մկրտվում, մենք
պատրաստ ենք լինում ստանալու Սուրբ Հոգու պարգևը:

Օր 4 (Գործք Առաքելոց 3-5)
Երբ Պետրոսը և Հովհաննեսը տաճարի մոտ բուժեցին կաղ մարդուն, ուսանողները սովորեցին, որ Երկնային

Հայրը միգուցե չպատասխանի մեր աղոթքներին այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում կամ ակնկալում, սակայն

Նրա պատասխանները միշտ էլ ավելի բարի են լինում մեզ համար։ Ահա այս դասի ժամանակ սովորած մի
քանի այլ սկզբունքներ․ Հիսուս Քրիստոսի ծառաները կարող են հրաշքներ գործել՝ հավատալով Նրա
անվանը։ Մարգարեները բոլոր դարերում կանխագուշակել են վերջին օրերի Վերականգման մասին: Եթե
մենք խաբում ենք Աստծո ծառաներին, դա նույնն է, որ մենք խաբենք Նրան։
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Ներածություն
Այս դասը կարող է օգնել ուսանողներին իմանալ, թե ինչպես կարող են
համարձակ պատասխանել, երբ հնարավորություն են ունենում կիսվել
ավետարանով կամ պաշտպանել այն։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 4․1–31
Սանհեդրինի անդամները Պետրոսին և Հովհաննեսին հրամայում են դադարել
ուսուցանել Հիսուսի անունով

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կանեին հետևյալ
իրավիճակներում (այս սցենարները կարող եք դասից առաջ գրել
գրատախտակին)․

1. Ընկերներից մեկը սոցիալական կայքում տեղադրում է Եկեղեցու
վերաբերյալ մի հաղորդագրություն, որը չի համապատասխանում
իրականությանը։

2. Մարզիչը ծրագրում է մի մրցաշար, որը ձեր թիմից պահանջում է
խաղալ կիրակի օրը։

3. Ձեր ընկերները ձեր կարծիքն են հարցնում հասարակական մի խնդրի
շուրջ, որն ընդհանուր առմամբ հայտնի է և աջակցվում է շատերի
կողմից, սակայն հակասում է Եկեղեցու ուսմունքներին։

Ուսանողներին մտածելու համար բավարար ժամանակ տալուց հետո
հարցրեք.

• Ուրիշ ի՞նչ իրավիճակներ կարող են լինել, երբ մենք կարող ենք կիսվել
մեր հավատով կամ պաշտպանել այն։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գործք Առաքելոց 4–5 գլուխները,
հրավիրեք նրանց փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կարող են ուղեցույց
լինել նրանց համար նման իրավիճակներում։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Գոր․ 4-ի ենթատեքստը,
հրավիրեք նրանց ամփոփել, թե ինչ են հիշում Գոր․ 3-ի
իրադարձությունների և ուսմունքների մասին։ (Տաճարի մոտ Պետրոսը և
Հովհաննեսը բժշկում են մի մարդու, ով ի ծնե կաղ էր և սովորեցնում են
Հիսուսի մասին։)

Ամփոփեք Գոր․ 4․1-6 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսին և
Հովհաննեսին ձերբակալեցին այդ արարքների համար և տարան
Սանհեդրինի առաջ, որը հրեական կառավարության խորհուրդն էր։
Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Սանհեդրինի անդամներից շատերը
նախկինում ներգրավված են եղել Փրկիչի ձերբակալման և խաչելության
կազմակերպման գործում։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4․7 հատվածը:
Հանձնարարեք դասարանին հետևել, փնտրելով հարցը, որը հրեա
ղեկավարները տվեցին Պետրոսին և Հովհաննեսին։

• Ի՞նչ պահանջեցին հրեա ղեկավարները Պետրոսից և Հովհաննեսից։
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• Ի՞նչ կարող էր պատահել Պետրոսին և Հովհաննեսին, եթե նրանք
ասեին, որ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներն էին։

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կզգային, եթե լինեին Պետրոսի և
Հովհաննեսի իրավիճակում և ինչ կասեին խորհրդին։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
4․8-21 հատվածները: Ուսանողներին հրավիրեք հետևել, փնտրելով, թե
ինչ հայտարարեց Պետրոսը խորհրդին։

Գոր․ 4․8–21 հատվածները կարդալու փոխարեն ցուցադրեք
«Պետրոսը և Հովհաննեսը դատվում են» (2:51) տեսաֆիլմը Հիսուս

Քրիստոսի կյանքը աստվածաշնչյան տեսաշարից։ Այս տեսաֆիլմում
ներկայացվում են իրադարձություններ Գոր․ 4․8–21 հատվածներից։ Այն
առկա է LDS.org-ում։

• Համաձայն Գոր․ 4․13-ի, ինչո՞ւ խորհուրդը զարմացավ՝ տեսնելով
Պետրոսին և Հովհաննեսին։

Հրավիրեք ուսանողներին աչքի անցկացնել Գոր․ 4․8 հատվածը,
փնտրելով, թե ինչը ներգործեց Պետրոսի վրա և օգնեց նրան համարձակ
խոսել խորհրդի առջև։

• Ձեր կարծիքով, այն փաստը, որ Պետրոսը լցված էր Սուրբ Հոգով,
ինչպե՞ս ազդեց ավետարանը համարձակ ուսուցանելու նրա
ունակության վրա։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պետրոսի օրինակից, որը գրառված
է հատվածներ 8-ում և 13-ում։ (Ուսանողները կարող են պատասխանել
իրենց բառերով, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշեն մի սկզբունք, որը
նման է հետևյալին. Երբ մենք լցվենք Սուրբ Հոգով, մենք
կկարողանանք համարձակ կիսվել ավետարանով։ Գրեք այդ
սկզբունքը գրատախտակին։)

• Համաձայն Գոր․ 4․18-ի, խորհուրդն ի՞նչ պատվիրեց Պետրոսին և
Հովհաննեսին։

• Համաձայն հատվածներ 19-20, Պետրոսը և Հովհաննեսը ինչպե՞ս
արձագանքեցին խորհրդի պատվերին։

Ամփոփեք Գոր․ 4․23-30 հատվածները, բացատրելով, որ երբ Պետրոսը և
Հովհաննեսը ազատ արձակվեցին, նրանք հավաքվեցին այլ
հավատացյալների հետ և աղոթեցին նրանց հետ։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 4․31
հատվածը։ Ուսանողներին խնդրեք հետևել նրան, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ նրանց աղոթքից հետո։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարդիկ աղոթեցին:

• Ըստ այս հատվածից մեր սովորածի, ի՞նչ կարող ենք մենք անել,
որպեսզի հրավիրենք Սուրբ Հոգուն օգնել մեզ համարձակ խոսելու
Աստծո խոսքը։

Անդրադարձեք որոշ իրավիճակների, որոնք նշեցինք այս դասի սկզբում:
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• Ինչպե՞ս մենք կարող ենք համարձակություն դրսևորել նման
իրավիճակներում ավետարանով կիսվելիս՝ միևնույն ժամանակ
հարգալից և քաղաքավարի լինելով։ (Տես Ալմա 38․12․ դուք կարող եք
բացատրել, որ ավետարանով կիսվելիս համարձակ լինելը նշանակում
է, որ մենք վստահաբար կիսվում ենք այն ամենով, ինչը գիտենք, որ
ճիշտ է, սակայն մենք դա անում ենք խոնարհաբար և ուրիշների
հանդեպ հարգանքով, ովքեր միգուցե այլ կերպ են մտածում
կամ զգում։)

• Ե՞րբ է Սուրբ Հոգին օգնել ձեզ համարձակ խոսել Աստծո խոսքը։

• Ինչպե՞ս եք դուք հասկացել, որ Սուրբ Հոգին է ձեզ օգնել։

Գործք Առաքելոց 5․12–42
Առաքյալները բանտ են նետվում՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկելու համար

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք ապրում են Պետրոսի և
Հովհաննեսի ժամանակներում և «Երուսաղեմյան ժամանակներ» թերթի
լրագրողներն են։ Բացատրեք, որ նրանք պետք է ուսումնասիրեն Գոր․
5․12-32 հատվածները, ապա ընտրեն մի վերնագիր, որը կամփոփի այդ
հատվածերում պատահած դեպքերը։ (Այս հատվածների ենթատեքստը
ներկայացնելու համար հիշեցրեք ուսանողներին, որ Սանհեդրինը
պատվիրել էր Պետրոսին և Հովհաննեսին այլևս չխոսել Հիսուս
Քրիստոսի անունով։) Հետևեք հրահանգներին, որոնք տրված են
հատվածների յուրաքանչյուր խմբի համար։

1. Գոր․ 5․12–16 (Դասարանով կարդացեք այս հատվածները, ապա
միասին վերնագիր ընտրեք։)

2. Գոր․ 5․17-23 (Խնդրեք ուսանողներին զույգերով կարդալ այս
հատվածները և վերնագիր ընտրել։ Հրավիրեք որոշ զույգերի կիսվել
իրենց ընտրած վերնագրերով դասարանի հետ:)

3. Գոր․ 5․24-32 (Խնդրեք ուսանողներին անհատապես կարդալ և
վերնագիր ընտրել։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ
կիսվել իրենց ընտրած վերնագրերով։)

Երբ ուսանողները կիսվեն իրենց ընտրած վերնագրերով, հարցրեք.

• Համաձայն Գոր․ 5․29, Պետրոսը և մյուս Առաքյալներն ինչո՞ւ էին ասում,
որ իրենք շարունակեցին քարոզել Հիսուսի անունով՝ հաշվի չառնելով
խորհրդի հրամանը։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Եթե
մենք ընտրում ենք հնազանդվել Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց, ապա …

• Համաձայն Գոր․ 4-5 գլուխներում ձեր կարդացածի, ինչպե՞ս մենք
կարող ենք լրացնել այս նախադասությունը։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո ավարտեք գրատախտակին գրված
նախադասությունը հետևյալ կերպ․ Եթե մեր ընտրությամբ
հնազանդվենք Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց, ապա Նա մեզ հետ
կլինի։)
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• Ի՞նչ ճանապարհներով Աստված եղավ Պետրոսի և այլ Առաքյալների
հետ, երբ նրանք հնազանդվեցին Իրեն, այլ ոչ թե խորհրդին։ (Աստված
լցրեց նրանց Սուրբ Հոգով [տես Գոր․ 4․8, 31], հնարավորություն տվեց
նրանց գործելու հրաշքներ [տես Գոր․ 5․12–16] և ուղարկեց Իր
հրեշտակին, որպեսզի ազատի նրանց բանտից [տես Գոր․ 5․17–20]։)

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկն ընտրել հնազանդվել
Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց։ Ինչպե՞ս է Աստված ցույց տվել, որ Նա
ձեզ հետ է կամ այդ մարդու հետ է։

Խնդրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
5.33-42: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով լրացուցիչ օրինակներ,
որոնք փաստում էին այն մասին, որ Տերը Պետրոսի և այլ Առաքյալների
հետ էր։

Գոր․ 5․33–42 հատվածները կարդալու փոխարեն դուք կարող եք
վերանայել և ամփոփել Գոր․ 5․12–42 հատվածները՝ ցուցադրելով

«Պետրոսը և Հովհաննեսը շարունակում են քարոզել Ավետարանը» (5:38)
տեսաֆիլմը։ Այդ տեսանյութը հասանելի է LDS.org-ում։

Նշեք, որ Գոր․ 5․33 հատվածից մենք իմանում ենք, որ խորհուրդը ձգտում
էր սպանել Պետրոսին և Հովհաննեսին։

• Համաձայն հատվածներ 41-42-ի, ինչպե՞ս Առաքյալները հավատարիմ
մնացին Տիրոջը՝ ի դեմս այս սպառնալիքի։ Տերն ինչպե՞ս այդ
պահերին կանգնեց նրանց կողքին։

• Ինչպե՞ս կարող են այս դասի ժամանակ մեր բացահայտած
ճշմարտություններն աջակցել մեզ, մինչ մենք փորձում ենք ապրել
ավետարանով և դրանով կիսվել մեզ շրջապատող մարդկանց հետ։

Կիսվեք այսօր ուսուցանված ճշմարտությունների մասին ձեր
վկայությամբ և հրավիրեք ուսանողներին կիրառել այդ
ճշմարտություններն իրենց կյանքում։

Հաջորդ Մասը (Գործք Առաքելոց 6-12)
Հարցրեք ուսանողներին, թե նրանք քանի մարդ կարող են մտաբերել,
ովքեր նահատակվել են հանուն ավետարանի։ Բացատրեք, որ հաջորդ
շաբաթվա ընթացքում Գործք Առաքելոց 6-12 գլուխներն ուսումնասիրելիս
նրանք կծանոթանան Հիսուս Քրիստոսի երկու խիզախ նահատակների
հետ․ մեկը Յոթանասունական էր, իսկ մյուսը` Առաքյալ։ Խնդրեք
ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ. Ինչո՞ւ էր Կոռնելիոսին
վերաբերող տեսիլքը խիստ կարևոր Եկեղեցու համար: Ի՞նչ պատահեց
Սողոսի հետ (նաև հայտնի է որպես Պողոս), որը փոխեց նրա կյանքը։
Ինչպե՞ս նա կուրացավ, և ո՞ւմ Տերը առաջնորդեց վերականգնելու նրա
տեսողությունը։

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  17
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ԴԱՍ 86

Գործք Առաքելոց 6-7
Նախաբան
Առաքյալները ձեռնադրում են մի քանի աշակերտների, որ
աջակցեն Տիրոջ գործին: Ստեփանոսը՝ ընտրվածներից
մեկը, գործում է բազմաթիվ հրաշքներ։ Որոշ հրեաներ
մեղադրում են նրան սրբապղծության մեջ և բերում
Սանհեդրինի առջև, որտեղ նա այլակերպվում է։ Փրկիչին

մերժելու համար հրեաներին հանդիմանելուց հետո
Ստեփանոսը տեսավ Երկնային Հորը և Հիսուս
Քրիստոսին: Ապա նրան քաղաքից դուրս քշեցին և
քարկոծելով սպանեցին։

Ուսուցման առաջարկներ

Ուսումնական ծրագրի կիրառումը

Դաս նախապատրաստելիս աղոթքով վերանայեք ուսումնական ծրագիրը՝ սուրբ
գրությունների ձեր հատվածների ուսումնասիրության հետ մեկտեղ։ Երբ դուք անեք դա,
Սուրբ Հոգին կօգնի ձեզ հարմարեցնել դասը ձեր ուսանողների կարիքներին։ Դուք կարող եք
օգտագործել սուրբ գրության մասի համար նախատեսված բոլոր առաջարկները կամ
դրանցից մի քանիսը կամ կարող եք հարմարեցնել առաջարկված մտքերը այն
ուսանողների կարիքներին և պայմաններին, որոնց դուք ուսուցանում եք:

Գործք Առաքելոց 6․1–8
Յոթ աշակերտներ ընտրվում են աջակցելու Առաքյալներին աշխատանքում

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց ընտանիքից, ծխից կամ
համայնքից ինչ-որ մեկի մասին, ով ունի առանձնահատուկ
ժամանակավոր դժվարություն կամ կարիք։

• Ի՞նչ եք զգում, երբ խորհում եք այդ անձնավորության և նրա
իրավիճակի մասին։

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է Երկնային Հայրը վերաբերվում այդ
անհատներին։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 6․1-8 հատվածները, հրավիրեք
նրանց փնտրել ուղին, որը Տերը նախատեսել է Իր զավակների
կարիքները հոգալու համար։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 6.1–2 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել, փնտրելով մտահոգությունը, որի վրա
Առաքյալների ուշադրությունը հրավիրեցին հելլենախոսները։
Հելլենախոսները «հելլեներեն խոսող հրեա քրիստոնյաներ էին», իսկ
եբրայեցիները «պաղեստինացի հրեա քրիստոնյաներ էին» (New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 288)։

• Ի՞նչ մտահոգություն հայտնեցին հելլենախոս Սրբերը։

Բացատրեք, որ այդ ժամանակ Եկեղեցին շատ արագ էր աճում, դրա հետ
մեկտեղ շատանում էին նյութական կարիքներ ունեցողները, ինչպես նաև
որբևայրիները։ Քանի որ Առաքյալները պատասխանատու էին
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ավետարանը «բոլոր ազգերին» (Մատթեոս 28․19) քարոզելու համար,
նրանք չէին կարող անձամբ զբաղվել Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի
կարիքներով։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
6.3-6-ը: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչպես
Առաքյալները լուծեցին այդ խնդիրը։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել
իրենց գտած նյութով։

• Ի՞նչ արժանիքներ պետք է ունենային Եկեղեցու աճող կարիքները
հոգալու համար ընտրվողները, որպեսզի արժանի լինեին այդ
կոչմանը։ (Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն հատված 3-ի
և 5-ի այն արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են այդ
հատկանիշները։)

• Ինչո՞վ է այդ գործընթացը նման այն ամենին, ինչը Տերն անում է այսօր
Իր Եկեղեցում, որպեսզի անդամների կարիքները չանտեսվեն։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը
գրեք գրատախտակին. Եկեղեցու արժանի անդամները կանչված են
օգնելու ծառայել ուրիշների կարիքներին։)

Հրավիրեք ուսանողներից մի քանիսին մոտենալ գրատախտակին և գրել
Եկեղեցու կոչումները։ Նրանց գրած մի քանի կոչումների վերաբերյալ
հարցրեք․

• Ու՞մ կարիքներն են հոգում այն մարդիկ, ովքեր հավատարմությամբ
ծառայում են այս կոչումին։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ ուրիշների կարիքներին ծառայելու
համար կանչվածները ունենան այն հատկանիշները, որոնք նշված են
հատված 3-ում և 5-ում։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 6.7-8 հատվածները:
Կարող եք առաջարկել նրանց նշել դրական արդյունքները, որոնց հասան
ուրիշներին ծառայելու համար այդ յոթ աշակերտներին կանչելուց հետո։
Ուսանողներին խնդրեք կիսվել իրենց գտած նյութով։

Գործք Առաքելոց 6․9–7․53
Ստեփանոսին բերում են Սանհեդրինի առջև և վկայում, որ նրանք մերժել են
Մեսիային

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կանգնել և ցույց տալ, թե ի՞նչ տեղի
կունենա, եթե նրանք փորձեն հրաժարվել ուրիշի օգնությունից հետևյալ
իրավիճակներում, չնայած նրանք ունեն օգնության կարիք․ տնային
աշխատանք կատարելիս, ճաշ պատրաստելիս, իրենց կյանքում մեծ
խնդիր լուծելիս։

• Մենք ինչո՞ւ ենք երբեմն հրաժարվում ուրիշների օգնությունից:

• Ի՞նչ հետևանքներ կարող են լինել, երբ մենք հրաժարվում ենք
ուրիշների օգնությունից:
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Շեշտեք, որ Երկնային Հայրը հաճախ մեզ օգնում է Սուրբ Հոգու միջոցով։
Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 6․9-7․53 հատվածները,
հրավիրեք նրանց փնտրել Սուրբ Հոգուն դիմակայելու հետևանքները։

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Գոր․ 6․9-ում, շատերը, ովքեր չէին
հավատում Հիսուս Քրիստոսին, դիմակայեցին Ստեփանոսին, մինչ նա
ուսուցանում էր ավետարանը։ Ուսանողներից մեկին հրավիրեք
բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 6.10-11 հատվածները: Հանձնարարեք
դասարանին հետևել` փնտրելով, թե ինչու էին Ստեփանոսին
դիմակայողները բարկացած նրա վրա։ Կարող եք բացատրել, որ
հրապուրել բառը 11-րդ հատվածում նշանակում է կաշառել։

• Ի՞նչ ազդեցություն էին գործել Ստեփանոսի ուսմունքները նրանց վրա,
ովքեր փորձում էին դիմակայել նրան։

• Ինչո՞ւմ մեղադրվեց Ստեփանոսը։

Ամփոփեք Գոր․ 6․12-14 հատվածները, բացատրելով, որ Ստեփանոսին
տարան հրեական կառավարության խորհրդի առջև, որը կոչվում էր
Սանհեդրին։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 6․15
հատվածը։ Ուսանողներին հրավիրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ
անսովոր բան նկատվեց Ստեփանոսի արտաքին տեսքում, երբ նա
կանգնեց խորհրդի առջև։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում Ստեփանոսի «երեսը հրեշտակի
երեսի նման տեսան» արտահայտությունը (հատված 15):
(Ստեփանոսը այլակերպվել էր։ Այս սուրբ այլակերպությունը
ուղիներից մեկն էր, որով Աստված ցույց էր տալիս մարդկանց, որ Նա
աջակցում էր Ստեփանոսին և հաստատում էր նրա ուղերձը։ [Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. (1965–73), 2:67])։

Ամփոփեք Գոր․ 7․1–50 հատվածները, բացատրելով, որ ի պատասխան
իրեն ներկայացված մեղադրանքներին, Ստեփանոսը պատմեց Իսրայելի
պատմությունից որոշ հատվածներ։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 7.35-39
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե
Ստեփանոսն ինչ ասաց Մովսեսի հանդեպ հնադարյան Իսրայելի
վերաբերմունքի մասին։

• Համաձայն հատված 35-ի, Իսրայելի զավակներն ինչպե՞ս
արձագանքեցին Մովսեսին, երբ նա եկավ ազատելու նրանց
Եգիպտոսից։

• Ինչպե՞ս նրանք արձագանքեցին Մովսեսին նույնիսկ այն բանից հետո,
երբ նա ազատեց նրանց (տես հատված 39)։

Ուսանողներին հիշեցրեք, որ Հիսուս Քրիստոսն այն մարգարեն էր, որի
մասին մարգարեացել էր Մովսեսը (տես հատված 37)։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 7.51-53
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանին հետևել և փնտրել, թե
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Ստեփանոսն իր օրերի հրեա ղեկավարներին ինչպես համեմատեց իր
նկարագրած հին ժամանակների հրեաների հետ։

• Համաձայն 51-րդ հատվածի, ինչո՞վ էին Ստեփանոսի օրերի հրեա
ղեկավարները նման նրա նկարագրած հին ժամանակների
հրեաներին։ (Նրանք հակառակվում էին Սուրբ Հոգուն։ Բացատրեք, որ
«խստապարանոցներ և սրտերով չթլփատուածներ»
արտահայտությունը վերաբերում է հրեաների մեղսալի
հպարտությանն ու ամբարիշտ սրտերին։)

• Համաձայն հատված 52-ի, հին ժամանակների հրեաներն ո՞ւմ էին
մերժել ու հալածել՝ դիմակայելով Սուրբ Հոգուն: (Մարգարեներին,
որոնց թվում է նաև Մովսեսը։)

• Ըստ Ստեփանոսի, ո՞ւմ էր մերժել հրեաների խորհուրդը։ («Այն
Արդարին» [հատված 52], նկատի ունի Փրկիչին։)

Բացատրեք, որ Ստեփանոսը փորձում էր լուսաբանել այն փաստը, որ
ճիշտ, ինչպես հրեաները հին ժամանակներում մերժեցին Մովսես
մարգարեին, այդպես էլ Ստեփանոսի օրերի հրեաները մերժեցին
Փրկիչին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Հիսուս Քրիստոսին
դիմակայելու մասին: (Օգտագործելով իրենց սեփական բառերը,
ուսանողները պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն.
Սուրբ Հոգուն հակառակվելը կարող է տանել դեպի Փրկիչին և Նրա
մարգարեներին մերժելուն։)

• Սուրբ Հոգուն հակառակվելն ինչպե՞ս կարող է տանել դեպի Փրկիչին և
Նրա մարգարեներին մերժելուն։ (Սուրբ Հոգին վկայում է Հիսուս
Քրիստոսի մասին և հաստատում է Նրա խոսքերն ու Նրա
մարգարեների խոսքերը։ Ուստի, Սուրբ Հոգուն հակառակվելը
կթուլացնի մարդու վկայությունը և Փրկիչին ու Նրա մարգարեներին
հետևելու վճռականությունը։)

Հանձնարարեք ուսանողներին բացատրել, թե մարդն ինչպես կարող է
գայթակղվել և հակառակվել Սուրբ Հոգուն հետևյալ իրավիճակներում․
(1) ժամանցներ և լրատվամիջոցներ ընտրելիս, (2) ժամադրությունների
վերաբերյալ մարգարեների տված խորհուրդին հետևելու
ընտրություններ կատարելիս և (3) Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
մարգարեների ուսուցանած ապաշխարության սկզբունքները կիրառելու
որոշումներ կայացնելիս։

• Մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի ենթարկվենք, այլ ոչ թե
դիմակայենք Սուրբ Հոգու ազդեցությանը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես է Սուրբ Հոգու
ազդեցությանը ենթարկվելն օգնել նրանց ընդունել Փրկիչին և Նրա
մարգարեներին և կիրառել նրանց ուսմունքները։

Խրախուսեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կարող են անել հաջորդ
շաբաթվա ընթացքում, որպեսզի հրավիրեն Սուրբ Հոգու ազդեցությունն
իրենց կյանք: Հրավիրեք նրանց գրել այդ նպատակն իրենց
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դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում և խրախուսեք նրանց իրականացնել
այդ նպատակը։

Գործք Առաքելոց 7.54–60
Ստեփանոսին քարկոծելով սպանում են

Գրատախտակին գրեք նեղություն բառը և ուսանողներին հարցրեք, թե
իրենց կարծիքով ինչ է նշանակում այն: Ուսանողների պատասխաններից
հետո բառի կողքին գրեք հետևյալ սահմանումը. մեծ անհանգստության կամ
տառապանքի պատճառ։

• Որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, մենք ինչո՞ւ պիտի
նեղություններ ակնկալենք։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 7․54-60 հատվածները,
հրավիրեք նրանց փնտրել մի սկզբունք, որը կարող է օգնել մեզ, երբ մենք
նեղության հանդիպենք։

Բացատրեք, որ երբ Ստեփանոսը հանդիմանեց ամբարիշտ հրեա
ղեկավարներին, նրանք «սրտերումը կատաղում էին» (հատված 54) և
բարկանում։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 7.55-56
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե
Ստեփանոսն ինչ զգաց հալածանքի այդ պահին։

• Ստեփանոսն ի՞նչ զգացումներով լցվեց։

• Ստեփանոսն ո՞ւմ տեսավ։

Ցուցադրեք «Ստեփանոսը տեսնում
է Հիսուսին Աստծո աջ կողմում»
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հ. 63, տես նաև LDS.org) նկարը։

• Աստվածագլխի վերաբերյալ
ի՞նչ հիմնական
վարդապետություն կարող ենք
սովորել Ստեփանոսի տեսիլքի
պատմությունից։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառեր
օգտագործել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք նշում են
հետևյալ վարդապետությունը.
Երկնային Հայրը, Հիսուս
Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին երեք
առանձին էակներ են: Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին գրել
այս վարդապետությունն իրենց
սուրբ գրություններում Գոր․
7․55-56 հատվածների կողքի
լուսանցքում:)
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Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
7.57-60 հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել, փնտրելով, թե
մարդիկ ինչ արեցին Ստեփանոսին։ Հանձնարարեք ուսանողներին
կիսվել իրենց գտած նյութով։

• Ստեփանոսի աղոթքի ո՞ր բառերն են ավելի տպավորիչ ձեզ համար։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Ղուկասը Ստեփանոսի ողբերգական մահը
նկարագրում «ննջեց» բառով: (հատված 60): (Շեշտեք, որ այս
արտահայտությունը կարող է վերաբերել մահկանացու կյանքի
նեղություններից արդար հոգու ազատվելուն և խաղաղությանը, որով
նման անձնավորությունն այս կյանքից անցնում է մյուս կյանք [տես
ՎևՈւ 42․46]։)

Հրավիրեք ուսանողներին կենտրոնացնել իրենց ուշադրությունն այն
բանի վրա, թե ինչ փորձառություն ունեցավ Ստեփանոսը` նախքան
քաղաքից դուրս տանելն ու նահատակվելը (տես Գոր․ 7․55–56)։

• Ինչպե՞ս էր Աստված զորացնում Ստեփանոսին Սանհեդրինում
ունեցած փորձառությունների ժամանակ։ (Ստեփանոսը լցված էր
Սուրբ Հոգով և տեսավ Փրկիչին՝ Աստծո աջ կողմում կանգնած։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Ստեփանոսի փորձառությունից,
որը կարող է օգնել մեզ հավատարիմ մնալ Հիսուս Քրիստոսին
նեղությունների ժամանակ։ (Ուսանողները կարող են զանազան
սկզբունքներ նշել, բայց համոզվեք, որ նրանք հասկանում են հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք հավատարիմ մնանք Հիսուս Քրիստոսին
փորձությունների ժամանակ, Նա մեզ հետ կլինի:)

• Ինչպե՞ս կարող է Տերը լինել մեզ հետ, երբ մենք հանդիպում ենք
նեղությունների:

• Չնայած Ստեփանոսը կորցրեց իր կյանքը, փոխարենը ի՞նչ գտավ նա։

Բացատրեք, որ Ստեփանոսն ընդհանուր առմամբ համարվում է առաջին
քրիստոնյա նահատակը։ Բացի դրանից, նրան կարելի է նմանեցնել
Քրիստոսին, քանի որ թե նա, և թե Փրկիչը կանգնեցին խորհրդի առջև
փորձվելու, առերես հայտարարեցին ճշմարտությունն իրենց
թշնամիներին, տվեցին իրենց կյանքը հանուն արդար գործի և նույնիսկ
տանջալից մահից առաջ նույնատիպ արտահայտություններ արեցին
(տես Ղուկաս 23․33–34, 46)։ Դուք կարող եք շեշտել, որ Սողոս անունով մի
երիտասարդ, ով հետագայում դարձավ Պողոս Առաքյալը, ներկա էր և
վկա Ստեփանոսի նահատակությանը (տես հատված 58)։

Վկայեք այս դասի ընթացքում ուսուցանված ճշմարտությունների մասին:
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ԴԱՍ 87

Գործք Առաքելոց 8
Նախաբան
Երուսաղեմում Եկեղեցու դեմ ուղղված հալածանքների
արդյունքում Եկեղեցու անդամները ցրվեցին ողջ
Հրեաստանի և Սամարիայի երկրների մեջ։ Փիլիպպոսը
ծառայում է Սամարիայում, որտեղ շատ մարդիկ
ընդունում են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Երբ
Պետրոսը և Հովհաննեսը նորադարձներին շնորհեցին

Սուրբ Հոգին, Սիմոն անունով մոգը փորձեց գնել
քահանայությունը։ Աստված Փիլիպպոսին առաջնորդեց
եթովպացի մի իշխանի մոտ, ում Փիլիպպոսն ուսուցանեց
Հիսուս Քրիստոսի մասին և մկրտեց։

Ուսուցման առաջարկներ

Ավետարանն ուսուցանելու և ուսանելու հիմունքները
Սուրբ գրության վրա հիմնված սեմինարիայի յուրաքանչյուր դասը կենտրոնանում է սուրբ
գրության մասի վրա, և ոչ թե որոշակի գաղափարի, վարդապետության կամ սկզբունքի
վրա: Այս դասերը ներառում են Ավետարանն ուսուցանելու և ուսանելու հիմունքները՝
օգնելով ուսանողներին հասկանալ սուրբ գրության հատվածի ենթատեքստն ու
բովանդակությունը, գտնել, հասկանալ և զգալ ավետարանի վարդապետությունների և
սկզբունքների ճշմարտությունն ու կարևորությունը և կիրառել ավետարանի
վարդապետությունները և սկզբունքները։

Գործք Առաքելոց 8․1–25
Փիլիպպոսը ծառայում է Սամարիայում, որտեղ Սիմոն մոգը փորձում է գնել
քահանայությունը

Ցուցադրեք որոշակի գումար։ Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ
իրենք շատ գումար են ստացել:

• Ի՞նչ կգնեիք այդ գումարով։

Շեշտեք, որ ոմանք կարծում են, թե փողով կարելի է գնել ամեն բան։
Այնուամենայնիվ, կյանքում շատ արժեքավոր որոշ բաներ հնարավոր չէ
գնել։ Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 8 գլուխը, հրավիրեք
նրանց փնտրել Աստծո տված պարգևը, որը հնարավոր չէ գնել։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Գոր․ 7 գլխում մենք իմացանք հալածողների
ձեռքով աշակերտ Ստեփանոսի մահվան մասին։ Հրավիրեք մի քանի
ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8․1-5 հատվածները:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Եկեղեցու անդամներն ինչ
արեցին Երուսաղեմում Եկեղեցու դեմ հալածանքների արդյունքում։ Դուք
կարող եք բացատրել, որ քաշել (Գոր․ 8․3) բառը նշանակում է ստիպելով
կամ քաշելով տանել.

• Հալածանքների պատճառով ի՞նչ արեցին Եկեղեցու անդամները։

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք Փիլիպպոս անվան վրա
հատված 5-ում։ Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Փիլիպպոսն այն յոթ
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աշակերտներից մեկն էր, ով կարգվել էր աջակցելու Տասներկու
Առաքյալներին՝ Եկեղեցու անդամների կարիքներին ծառայելիս (տես
Գոր․ 6․5)։ Խնդրեք ուսանողներին անդրադառնալ «Գործք Առաքելոցի
ակնարկ» թերթիկին (տես այս ձեռնարկի հավելվածում) և գտնել Գոր․
1․8-ում տրված Փրկիչի հրահանգները։

• Համաձայն Գոր․ 8․5-ի, Փիլիպպոսն ինչպե՞ս սկսեց կատարել Փրկիչի
հրահանգները։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8.6-8 հատվածները:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել, փնտրելով, թե սամարացիներն
ինչպես արձագանքեցին Փիլիպպոսի քարոզին։

• Փիլիպպոսի քարոզին սամարացիներն ինչպե՞ս արձագանքեցին:

• Ի լրումն ավետարանը քարոզելուն, ուրիշ ի՞նչ գործեր կատարեց
Փիլիպպոսը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8.9-11
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել և փնտրել Սիմոն
անունով սամարացու նկարագիրը։

• Ի՞նչ ենք սովորում այս հատվածներից Սիմոնի մասին: (Բացատրեք,
որ «չար հոգիների աջակցությամբ կամ ղեկավարությամբ ստացված
զորության կիրառումը կոչվում է մոգություն» [Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. (1965–73), 2:82]։)

• Ի՞նչ ազդեցություն ուներ Սիմոնը մարդկանց վրա:

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8.12-13
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, փնտրելով, թե
ինչպես Սիմոնն արձագանքեց Փիլիպպոսի քարոզին։ Հրավիրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց գտած նյութով։

• Համաձայն 13-րդ հատվածի, Սիմոնի վրա ի՞նչ ազդեցություն թողեցին
«նշանները եւ մեծ մեծ զօրութիւնները», որոնք նա տեսավ։

Ամփոփեք Գոր․ 8․14-16 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսը և
Հովհաննեսը եկան Սամարիա այն բանից հետո, երբ լսեցին, որ մարդիկ
այնտեղ ընդունել էին Աստծո խոսքը։ Նրանք աղոթեցին, որ դարձի եկած
սամարացիները ստանան Սուրբ Հոգու պարգևը:

Ուսանողներին խնդրեք մտքում կարդալ Գոր․ 8․17 հատվածը, փնտրելով,
թե Պետրոսը և Հովհաննեսն ի՞նչ արեցին Սամարիայի նոր
անդամների համար։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե ինչպես է
տրվում Սուրբ Հոգու պարգևը։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ վարդապետությունը․ Սուրբ
Հոգու պարգևը շնորհվում է մկրտությունից հետո՝ լիազորված
քահանայություն կրողների ձեռնադրման միջոցով։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8.18-19
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Սիմոնն ինչ
առաջարկեց Պետրոսին։
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• Սիմոնն ի՞նչ առաջարկեց Պետրոսին:

Ուսանողներին ցույց տվեք այն գումարը, որը ցուցադրել էիք դասի
սկզբում։ Հրավիրեք նրանց խորհել, թե ինչպես կարձագանքեին Սիմոնին,
եթե լինեին Պետրոսի իրավիճակում։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
8.20-24: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պետրոսն ինչ
ուսուցանեց Սիմոնին քահանայություն ստանալու մասին։

• Ըստ 20-րդ հատվածի, ի՞նչ ուսուցանեց Պետրոսը Սիմոնին
քահանայության մասին։

• Երբ Սիմոնը Առաքյալներին գումար առաջարկեց քահանայություն
ստանալու դիմաց, նա ի՞նչ չէր հասկանում քահանայության մասին։
(Քանի որ քահանայությունը պատկանում է Աստծուն, այն կարող է
շնորհվել միայն Նրա կամքի համաձայն։ Աստված հաստատել է
քահանայություն ստանալու կարգը։)

• Համաձայն 21-23 հատվածների, ինչո՞ւ Սիմոնը դեռևս չէր կարող
քահանայություն ստանալ: Ձեր կարծիքով, ինչը Սիմոնի սրտում
«ուղիղ չէր Աստուծոյ առաջին»: (հատված 21):

• Ի՞նչ կարող ենք մենք սովորել այդ պատմությունից քահանայություն
ստանալու մասին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ
ճշմարտությունը. Քահանայությունը շնորհվում է Աստծո կամքի և
արժանավորության չափանիշների համաձայն։ Գրեք այդ
ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է կարևոր իմանալ, որ քահանայությունը
շնորհվում է անհատներին միայն Աստծո կամքի և արժանավորության
չափանիշների համաձայն։

Ամփոփեք Գոր․ 8․25 հատվածը, բացատրելով, որ Պետրոսը և Հովհաննեսը
քարոզում էին ավետարանը Սամարիայի շատ գյուղերում։

Գործք Առաքելոց 8․26–40
Փիլիպպոսն ուսուցանում և մկրտում է եթովպացի իշխանին

Խնդրեք ուսանողներին մտածել այնպիսի իրավիճակների մասին, երբ
նրանք ունեցել են կամ կունենան որևէ մեկի առաջնորդության կարիքը։

• Որո՞նք են այն մի քանի իրավիճակները, երբ դուք կարող եք
առաջնորդել ինչ-որ մեկին։ (Կարող եք հրավիրել ուսանողներին
մտածել իրենց ծանոթ տեղանքների կամ առարկաների մասին, կամ
այն տաղանդների մասին, որոնք նրանք զարգացրել են։)

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 8 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել մի կարևոր ուղի, որի միջոցով կարող են առաջնորդել
ուրիշներին։
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Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8.26-28
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Փիլիպպոսն
ինչու մեկնեց Գազա։

• Փիլիպպոսն ինչո՞ւ գնաց Գազա։

• Ուրիշ ո՞վ էր ճամփորդում այն վայրերում, որտեղ Փիլիպպոսն էր։
(Եթովպացի ներքինի։ Բացատրեք, որ ներքինին թագավորի կամ
թագուհու իշխաններից էր [տես Աստվածաշնչի բառարան,
«Ներքինի»]։)

• Եթովպացի ներքինին ի՞նչ էր անում իր կառքում։ (Կարդում էր
Եսայիայի գրքից կամ Եսայիայի խոսքերը։)

Երկու աթոռ դրեք դեմ դիմաց դասարանի առաջ։ Խնդրեք երկու
կամավորների խաղալ եթովպացի ներքինիի և Փիլիպպոսի դերը
հետևյալ պատմության մեջ։ (Դուք կարող եք հանձնարարել այս դերերը
դասից առաջ և հրավիրել այդ ուսանողներին նախապատրաստվել իրենց
դերին։) Եթովպացի ներքինիի դերը խաղացող ուսանողին խնդրեք նստել
աթոռներից մեկի վրա, իսկ Փիլիպպոսի դերը խաղացող ուսանողին՝
կանգնել դռան մոտ։ Հրավիրեք երրորդ ուսանողին կատարել
հեղինակի դերը։

Խնդրեք այս ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8․29–39
հատվածները և կատարել իրենց համապատասխան մասերը։
Դասարանին խնդրեք փնտրել, թե ինչ տեղի ունեցավ Փիլիպպոսի և
եթովպացի ներքինիի միջև։ Մինչ ուսանողները կկարդան և կկատարեն
իրենց դերերը, արեք հետևյալը․

1. Երբ հեղինակը կարդա 32–33 հատվածները, հրավիրեք ուսանողներին
իրենց սուրբ գրություններում գրել Եսայիա 53․7–8 որպես
ծանոթագրություն Գոր․ 8․32–33-ի կողքին։

2. Երբ հեղինակը կարդա հատված 35-ը, Փիլիպպոսի դերը կատարող
ուսանողին խնդրեք բացատրել դասարանին, թե նա ինչ կուսուցանի
Փրկիչի մասին այդ իրավիճակում։ (Դուք կարող եք նաև հրավիրել
դասարանին առաջարկներ անել։)

3. Երբ հեղինակը կարդա հատված 38-ը, նրբանկատորեն խնդրեք
կամավորներին չբեմադրել մկրտության հատվածը։

Երբ կամավորներն ավարտեն այս ներկայացումը, շնորհակալություն
հայտնեք նրանց և հրավիրեք զբաղեցնել իրենց տեղերը։

• Համաձայն հատված 29-ի, ինչո՞ւ Փիլիպպոսը մոտեցավ եթովպացի
ներքինիի կառքին։

• Համաձայն հատված 31-ի ներքինիի խոսքերի, ի՞նչ էր իրեն
անհրաժեշտ Եսայիայի գրվածքները հասկանալու համար։

• Համաձայն 35-38 հատվածների, ինչպե՞ս Փիլիպպոսն առաջնորդ
հանդիսացավ ներքինիի համար։

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել Փիլիպպոսի
փորձառությունից՝ Աստծո ոգեշնչումներին ականջ դնելու
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հետևանքների մասին։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ հստակ նշվում է հետևյալ
միտքը․ Երբ մենք ականջ ենք դնում Աստծո հուշումներին, մենք կարող
ենք հնարավորություններ ստանալ օգնելու առաջնորդել ուրիշներին
դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

Ուսանողներին բաժանեք հետևյալ թերթիկի օրինակները։
Հրավիրեք ուսանողներին հետևել թերթիկի հրահանգներին և

մտածել ուղիների մասին, որոնցով կարող են առաջնորդել ինչ-որ մեկին
դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Բացատրեք, որ նրանք հնարավորություն
կունենան կիսվել իրենց գրածով դասարանի հետ:

Առաջնորդել ուրիշներին դեպի Հիսուս Քրիստոսը
Ընտրեք հետևյալ իրավիճակներից մեկը.

• Երիտասարդ տղամարդը, ում հետ դուք ընկերություն եք անում, մեկ այլ քրիստոնյա
եկեղեցու անդամ է։ Մի օր ճաշի ժամին դուք ոգեշնչում եք ստանում խոսելու նրա հետ
Եկեղեցու մասին։

• Դպրոցից տուն վերադառնալիս դուք տեսնում եք մի երիտասարդ կնոջ, ով լաց է լինում։
Դուք ճանաչում եք, որ նա ձեր ծխի անդամներից է, ով արդեն մի քանի տարի չի հաճախում
եկեղեցու ժողովներին։ Դուք ոգեշնչում եք ստանում խոսելու նրա հետ։ Երբ դուք փորձում եք
մխիթարել նրան, նա պատմում է իր դժվարությունների մասին և հարցնում․ «Ինչո՞ւ ես չեմ
կարող պարզապես երջանիկ լինել»։

• Երիտասարդ տղամարդը, ում հետ դուք շփվում եք սոցկայքի միջոցով, վերջերս կորցրել է
իր մորը։ Դուք ոգեշնչում եք ստանում արձագանքելու հետևյալ գրառմանը, որը նա վերջերս
էր կատարել․ «Հիմա ինձ շատ միայնակ եմ զգում։ Երանի թե մեկն ինձ հասկանար»։

Այս թերթիկի հետևի մասում կամ ձեր դասարանային նոթատետրում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում գրեք, թե դուք ինչ կասեիք կամ կանեիք, որպեսզի օգնեիք
առաջնորդել այդ անձնավորությանը դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Ձեր նկարագրածի մեջ ներառեք
հետևյալ հարցերի պատասխանները.

• Ավետարանի ո՞ր ճշմարտություններով դուք կկիսվեք, որպեսզի օգնեք այդ
անձնավորությանն առաջնորդել դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

• Սուրբ գրությունների ո՞ր հատվածը կհրավիրեիք այդ անձնավորությանն ուսումնասիրել։

• Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք այդ անձնավորությանն անել։

Բավարար ժամանակից հետո ուսանողներին բաժանեք զույգերի։
Հրավիրեք ուսանողներին բացատրել իրենց զույգին, թե ինչ են գրել և
ինչո՞ւ են ընտրել այդ մոտեցումը։ Ապա հրավիրեք մի քանի ուսանողների
բացատրել դասարանին իրենց գրածը: Դուք կարող եք հրավիրել
ուսանողներին, ովքեր ընտրել են առաջին երկու սցենարներից մեկը,
բեմականացնել, թե ինչ կասեն կամ կանեն այդ իրավիճակներում, իսկ
դուք կխաղաք այն անհատի դերը, ում նրանք փորձում են օգնել։ (Եթե
անեք դա, նախքան ուսանողներին հրավիրելը ձեզ հետ միասին
բեմականացնելու այդ սցենարը, նրանց ժամանակ հատկացրեք
պատրաստվելու համար։) Այնուհետև դասարանին տվեք հետևյալ
հարցերը․
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• Ե՞րբ և ինչպե՞ս եք օգնել առաջնորդել ինչ-որ մեկին դեպի Հիսուս
Քրիստոսը։

• Ե՞րբ և ինչպե՞ս է ինչ-որ մեկն օգնել առաջնորդել ձեզ դեպի Հիսուս
Քրիստոսը։

Խրախուսեք ուսանողներին ականջ դնել Աստծո հուշումներին, որպեսզի
կարողանան առաջնորդվել դեպի այն անձնավորությունները, ում կարող
են օգնել առաջնորդելու դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե ինչ կարող են անել հաջորդ մի քանի օրերի
ընթացքում, որպեսզի օգնեն առաջնորդել իրենց ծանոթներից մեկին
դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Խրախուսեք ուսանողներին դասարանին
զեկուցել իրենց փորձառության մասին։
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ԴԱՍ 88

Գործք Առաքելոց 9
Նախաբան
Հիսուսը հայտնվում է Սողոսին Դամասկոս տանող
ճանապարհին, որից հետո Սողոսը կուրանում է։ Երբ
Անանիան բժշկեց Սողոսին, նա մկրտվեց և սկսեց
քարոզել Դամասկոսում։ Երեք տարի անց Սողոսը գնաց

Երուսաղեմ, սակայն, քանի որ նրա կյանքը վտանգված
էր, Առաքյալներն ուղարկեցին նրան Տարսոն։ Պետրոսը
հրաշքներ գործեց Լյուդիայում և Հոպպեում։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 9․1–9
Հիսուսը հայտնվում է Սողոսին Դամասկոս տանող ճանապարհին

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը գրեք գրատախտակին։ (Այս հայտարարությունը
գտնվում է «Լավագույնը դեռ առջևում է» ելույթում, Ensign կամ Լիահոնա,
հունվար 2010, 25-26:)

«Մեզանից շատերի մեջ կա մի բան, ինչը մասնավորապես չի կարողանում
ներել և մոռանալ կյանքում գործած նախկին սխալները՝ լինեն դրանք մեր
սխալները, թե ուրիշների սխալները։ …

Թույլ տվեք մարդկանց ապաշխարել։ Թույլ տվեք մարդկանց
կատարելագործվել։ Հավատացեք, որ մարդիկ կարող են փոխվել և ավելի
լավը դառնալ» (Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդ)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ գրատախտակին
գրված նախադասությունը։ Ապա հարցրեք դասարանին.

• Որո՞նք են այն իրավիճակները, երբ կարևոր է ուրիշներին թույլ տալ
փոխվել և կատարելագործվել ու հավատալ, որ նրանք կարող են
անել դա։

• Որո՞նք են այն իրավիճակները, երբ կարևոր է հավատալ, որ մենք
կարող ենք փոխվել և կատարելագործվել։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 9 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել ճշմարտությունները, որոնք մենք կարող ենք սովորել մեկի
օրինակից, ով փոխվեց և կատարելագործվեց։

Բացատրեք, որ Գոր․ 9 գլուխը հիմնականում կենտրոնանում է Սողոս
անունով մարդու փորձառությունների վրա։ Հանձնարարեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Սողոսի հետևյալ
նկարագրությունը․
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Սողոսը ծնվել էր Հունաստանի Տարսոն քաղաքում (տես Գոր․ 21․39) և Հռոմի քաղաքացի էր
(տես Գոր․ 16․37)։ Նա Բենիամինի ցեղից մի հրեա էր (տես Հռովմայեցիս 11․1) և կրթությունը
ստացել էր Երուսաղեմում Գամաղիելի մոտ (տես Գոր․ 22․3), ով հայտնի փարիսեցի էր և
հրեական օրենքի հարգված ուսուցիչ (տես Գոր․ 5․34)։ Սողոսը փարիսեցի էր (տես Գոր․
23․6), և նա խոսում էր «Եբրայեցիների լեզուով» (հավանաբար Արամերեն) և հունարեն
(տես Գոր․ 21․37, 40)։ Նա հետագայում ճանաչում գտավ իր լատիներեն անունով՝ Պողոս
(տես Գոր․ 13․9)։ (Տես Աստվածաշնչի բառարանը, «Պողոս»։)

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ համատեքստն ու բովանդակությունը

Ավետարանի ուսուցման և ուսումնասիրության հիմունքներից մեկը սուրբ գրությունների
համատեքստն ու բովանդակությունը հասկանալն է։ Համատեքստն իր մեջ ներառում է այն
իրավիճակները, որոնք շրջապատում, կամ որոշակի սուրբ գրության հատվածի,
իրադարձության կամ պատմության, նախապատմությունն են տալիս։ Բովանդակությունը
ներառում է մարդկանց, իրադարձություններ, քարոզներ և ոգեշնչված բացատրություններ,
որոնցից կազմված է տեքստը։ Երբ դուք օգնեք ուսանողներին հասկանալ սուրբ
գրությունների համատեքստն ու բովանդակությունը, նրանք պատրաստ կլինեն ընդունելու
ոգեշնչված հեղինակների ուղերձները։

Ուսանողներին հիշեցրեք, որ Սողոսը ներկա էր գտնվել Ստեփանոսի
քարկոծմանը (տես Գոր․ 7․58-59)։ Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 8․1-3 հատվածները, իսկ մեկ այլ ուսանողի
խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր 9.1-2 հատվածները: Դասարանին
հանձնարարեք հետևել, փնտրելով, թե Սողոսն ինչպես էր վերաբերվում
Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին։

• Սողոսն ինչպե՞ս էր վերաբերվում Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին:

• Համաձայն Գոր․ 9․1-2, Սողոսն ինչո՞ւ էր գնում Դամասկոս:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 9.3-6 հատվածները:
Ուսանողներին խնդրեք հետևել նրան, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
տեղի ունեցավ, մինչ Սողոսը գնում էր Դամասկոս։

• Ո՞վ հայտնվեց Սողոսին։

Շեշտեք հատված 5-ում «խթանին քացի տալ» արտահայտությունը:
Բացատրեք, որ խթան բառն այստեղ նշանակում է փայտ, որի օգնությամբ
ստիպում են կենդանիներին շարժվել (հնարավորության դեպքում
ուսանողներին ցույց տվեք սրածայր մի փայտ)։ Այս համատեքստում
«խթանին քացի տալ» նշանակում է կռվել Աստծո դեմ։

Հրավիրեք ուսանողներին ընդգծել հատված 6-ում գրառված
Սողոսի հարցը։

• Ելնելով Սողոսի հարցից, ի՞նչ կարող ենք մենք իմանալ նրա մասին։
(Նա ցանկանում էր ենթարկվել Տիրոջ կամքին։)

Ամփոփեք Գոր․ 9․7–9 հատվածները, բացատրելով, որ Սողոսի հետ
ճամփորդողները տեսան լույսը, սակայն չլսեցին Հիսուսի ձայնը, մինչ Նա
խոսում էր Սողոսի հետ (տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Գոր․ 9․7
[Գոր․ 9․7, ծանոթագրություն ա], Գոր․ 22․9)։ Տեսիլքից հետո Սողոսի
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աչքերը կուրացան։ Նրան տարան Դամասկոս, և նա ոչինչ չկերավ ու
չխմեց երեք օր։

• Պատկերացրեք, որ դուք Սողոսն եք։ Եթե դուք վճռականորեն
հալածեիք Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին, ի՞նչ կմտածեիք կամ
կզգայիք այդ պահին։

Գործք Առաքելոց 9․10–22
Սողոսը Դամասկոսում բժշկվում է Անանիայի օգնությամբ, մկրտվում է և
քարոզում Հիսուս Քրիստոսի մասին

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 9.10-12
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Տերն ինչ հանձնարարեց Անանիային՝ Դամասկոսում ապրող
Եկեղեցու անդամներից մեկին։

• Տերն ի՞նչ հանձնարարություն տվեց Անանիային:

Շեշտեք, որ Սողոսը սկզբում Դամասկոս էր գալիս Անանիայի նման
մարդկանց ձերբակալելու մտադրությամբ։

• Եթե դուք Անանիան լինեիք և իմանայիք Սողոսի համբավի մասին,
ի՞նչ կմտածեիք Տիրոջից այս հրահանգը ստանալուց հետո։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 9.11-16
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Տերն ինչ ասաց Անանիային Սողոսի մասին։

• Ինչո՞վ էր տարբերվում Սողոսի մասին Տիրոջ կարծիքը Անանիայի
կարծիքից։

• Համաձայն 15-րդ հատվածի, ի՞նչ էր Տերն ընտրել Սողոսի համար, որ
նա դառնար և աներ։ (Դուք կարող եք նշել, որ «ընտրուած անօթ»
արտահայտությունը կարող է վերաբերել այն փաստին, որ Սողոսը
նախասահմանված առաքելություն ուներ։)

• Համաձայն 16-րդ հատվածի, չնայած Սողոսը Տիրոջ համար լինելու էր
ընտրված անոթ, ի՞նչ փորձառություններ էր նա ունենալու։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին,
թե ինչպիսին է Տերը տեսնում մեզ։ (Ուսանողները կարող են նշել մի
քանի ճշմարտություններ, սակայն համոզվեք, որ շեշտվում է հետևյալը․
Տերը տեսնում է մեզ այնպիսին, ինչպիսին մենք կարող ենք դառնալ, և
Նա տեսնում է մեր ներուժը՝ աջակցելու Իրեն Իր աշխատանքում։ Այդ
ճշմարտությունները գրեք գրատախտակին։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես կարող են իրենց ծագումով,
բնավորության գծերով և ունակություններով աջակցել Տիրոջն Իր
աշխատանքում։ Հորդորեք նրանց գրի առնել իրենց մտքերն իրենց
դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման օրագրերում։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 9.17-20
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ արեց
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Անանիան այն բանից հետո, երբ Տերն օգնեց նրան հասկանալ Սողոսի
ներուժն ու նրա հետագա առաքելությունը։

• Ի՞նչ արեց Անանիան Պողոսի համար։

• Համաձայն 20-րդ հատվածի, Սողոսն ի՞նչ արեց «շուտով» կամ
անմիջապես այն բանից հետո, երբ մկրտվեց և վերականգնեց
իր ուժերը։

Շեշտեք, որ Սողոսի ապաշխարությունը, մկրտությունը և քարոզչությունը
ցույց էին տալիս նրա հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը և հնազանդությունը
Տիրոջ կամքին։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 9.21-22
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչպես
մարդիկ արձագանքեցին Սողոսի քարոզներին։

• Ինչպե՞ս էին մարդիկ արձագանքում Սողոսի քարոզներին։

• Ինչո՞ւ էին մարդիկ զարմանում, երբ լսում էին Սողոսին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Գոր․ 9․6 հատվածում գրառված հարցը, որը
Սողոսն ուղղեց Հիսուսին, ցույց է տալիս նրա խոնարհությունը և Տիրոջ
կամքին ենթարկվելու նրա ցանկությունը։

• Սողոսի նման, մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի փոխվենք և գործի
դնենք ներուժը, որը Տերը տեսնում է մեր մեջ։ (Օգտագործելով
ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին․
Եթե մենք ենթարկվենք Տիրոջ կամքին, ապա կարող ենք փոխվել և
գործի դնել ներուժը, որը Նա տեսնում է մեր մեջ։)

Հրավիրեք երկու կամավորների գալ առաջ։ Ուսանողներից մեկին տվեք
փափուկ կավ, իսկ մյուսին՝ չորացած կավ։ (Եթե հնարավորություն չունեք
կավ ձեռք բերելու համար, հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ
կատարում են այդ վարժությունը, ապա տվեք նրանց այն հարցերը, որոնք
տրված են վարժությունից հետո։) Կամավորներին տվեք մոտավորապես
30 վայրկյան, որպեսզի իրենց տրված կավով պատրաստեն ինչ-որ բան։
Եթե չորացած կավ ունեցող ուսանողն ասի, որ դա շատ դժվար է,
խրախուսեք նրան շարունակել փորձել։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք կամավորներին
ցուցադրել իրենց աշխատանքները։ Չորացած կավ ունեցող ուսանողին
հարցրեք․

• Ինչո՞ւ էր դժվար ինչ-որ բան պատրաստել ձեր կավով։

Շնորհակալություն հայտնեք կամավորներին և հրավիրեք զբաղեցնել
իրենց տեղերը։ Հարցրեք դասարանին.

• Ինչպե՞ս կարող ենք չորացած կավը նմանեցնել մեկին, ով չի
ենթարկվում Տիրոջ կամքին:

• Ինչպե՞ս կարող ենք փափուկ կավը նմանեցնել մեկին, ով ենթարկվում
է Տիրոջ կամքին:
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• Տիրոջը ենթարկվելն ինչպե՞ս է օգնել ձեզ կամ ուրիշներին փոխվել և
գործի դնել ներուժը, որը Տերը տեսնում է ձեր մեջ կամ նրանց մեջ։

Բարձրաձայն կարդացեք Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի հետևյալ
խոսքերը.

«[Մարդն] իր կյանքում չի կարող տալ ավելի կարևոր հարց, քան այն, որը
տվեց Պողոսը․ «… Տէր, ի՞նչ ես կամենում որ անեմ»։ (“Listen to a Prophet’s
Voice,” Ensign, Jan. 1973, 57)։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել «… Տէր, ի՞նչ ես կամենում որ անեմ»
հարցի շուրջ։ Հրավիրեք նրանց գրի առնել ցանկացած ոգեշնչում, որը
նրանք ստանում են։ Բավարար ժամանակից հետո բարձրաձայն
կարդացեք Նախագահ Բենսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Մարդը չի կարող ավելի մեծ գործ կատարել, քան այն ուղին բռնելը, որը կօգնի նրան
գտնել այդ հարցի պատասխանը, իսկ հետո միշտ հիշել այդ պատասխանը» (“Listen to a
Prophet’s Voice,” 57)։

Խրախուսեք ուսանողներին շարունակել փնտրել այս հարցի
պատասխանը և գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման:

Գործք Առաքելոց 9․23–31
Երուսաղեմում Սողոսի կյանքին վտանգ է սպառնում, և Առաքյալները նրան
Տարսոն են ուղարկում

Շեշտեք, որ դարձի գալուց հետո Սողոսն ապրում էր Արաբիայում, իսկ
հետո վերադարձավ Դամասկոս (տես Գաղատացիս 1․17)։ Ամփոփեք Գոր․
9․23-26 հատվածները, բացատրելով, որ Դամասկոսում հրեաները որոշել
էին սպանել Սողոսին, սակայն Եկեղեցու անդամներն օգնեցին նրան
փախչել այդ քաղաքից։ Դարձի գալուց հետո երեք տարի անց (տես
Գաղատացիս 1․18) Սողոսը գնաց Երուսաղեմ, որտեղ Եկեղեցու
անդամները վախեցան ընդունել նրան, քանի որ չէին հավատում, որ նա
դարձել է Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Եկեղեցու որոշ անդամներ դժվարանում էին
ընդունել այն փաստը, որ Սողոսը դարձել էր Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտը։

Ամփոփեք Գոր․ 9․27–31 հատվածները, բացատրելով, որ Բառնաբասը՝
Եկեղեցու անդամներից մեկը (տես Գոր․ 4․36–37), Սողոսին բերեց
Առաքյալների մոտ և պատմեց նրանց Սողոսի տեսիլքի մասին և
Դամասկոսում նրա համարձակ քարոզչության մասին։ Դրանից հետո
Եկեղեցու անդամներն ընդունեցին Սողոսին իրենց շարքերը։ Երբ
Երուսաղեմի հույն հրեաները ձգտում էին սպանել նրան, Եկեղեցու

ԴԱՍ  88

637



ղեկավարները նրան Տարսոն ուղարկեցին։ Եկեղեցին խաղաղություն և աճ
ունեցավ Հրեաստանում, Գալիլեայում և Սամարիայում։

Գործք Առաքելոց 9․32–43
Պետրոսը հրաշքներ գործեց Լյուդիայում և Հոպպեում

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Խնդրեք յուրաքանչյուր զույգից մեկ
ուսանողի կարդալ Գոր․ 9.32–35 հատվածները, իսկ մյուս ուսանողին՝
կարդալ Գոր․ 9․36-42: Հրավիրեք նրանց փնտրել Պետրոսի գործած
հրաշքները և թե ինչպես մարդիկ արձագանքեցին։ Բացատրեք, որ
ողորմությունները (հատված 36) աղքատներին տրված
նվիրատվություններն են։

Բավարար ժամանակ անց հրավիրեք ուսանողներին զույգերով քննարկել
Պետրոսի գործած հրաշքները, և թե ինչպես մարդիկ արձագանքեցին։
Այնուհետև հարցրեք դասարանին.

• Համաձայն 35 և 42 հատվածների, ինչպե՞ս Լյուդիայի և Հոպպեի
մարդիկ արձագանքեցին Պետրոսի ծառայությանը։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել նրանց արձագանքներից՝ ուրիշներին
ծառայելու հնարավոր ազդեցությունների մասին։ (Օգտագործելով
ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին․
Ուրիշներին ծառայելով, մենք կարող ենք օգնել մարդկանց դառնալ
դեպի Տերը և հավատալ Նրան։)

Բացատրեք, որ ուրիշներին քահանայության օրհնություններ տալը
ծառայելու ուղիներից մեկն է։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին տեսնել, թե
ուրիշ ինչ կերպ կարելի է ծառայել մարդկանց, հարցրեք․

• Համաձայն 36 և 39 հատվածների, Տաբիթան ինչպե՞ս էր ծառայում
ուրիշներին։

• Ինչպե՞ս կարող է մեկը, ով «լիքն է բարի գործերով» (հատված 36) և
ծառայում է ուրիշներին, օգնել մարդկանց դառնալ դեպի Տերը և
հավատալ Նրան։

• Ե՞րբ են մեկ ուրիշի բարի գործերն օգնել ձեզ կամ ուրիշներին դառնալ
դեպի Տերը և հավատալ Նրան։

Վերջում կիսվեք այս դասին ուսուցանված ճշմարտությունների
վերաբերյալ ձեր վկայությամբ:
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Գործք Առաքելոց 10-11
Նախաբան
Տեսիլքի միջոցով Աստված հայտնում է Պետրոսին, որ
ավետարանը պետք է քարոզվի հեթանոսներին։ Պետրոսն
ուսուցանում է ավետարանը Կոռնելիոսին և նրա
ընտանիքին, որից հետո վեճի բռնվում հրեա Սրբերի հետ՝

հեթանոսներին ավետարանը քարոզելու վերաբերյալ։
Տիրոջ աշխատանքն առաջ է շարժվում՝ անկախ
հալածանքից։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 10
Տեսիլքի միջոցով Աստված հայտնում է Պետրոսին, որ ավետարանը պետք է
քարոզվի հեթանոսներին

Ուսանողներին խնդրեք պատկերացնել, որ իրենց ընկերը հարցնում է․
«Ես լսել եմ, որ 1978 թվականին ձեր եկեղեցին փոխեց իր դիրքորոշումը,
թույլ տալով բոլոր տղամարդկանց ստանալ քահանայություն՝ անկախ
ռասայից։ Եթե դուք հավատում եք, որ ձեր եկեղեցին ղեկավարվում է
Աստծո կողմից, իսկ Աստված անփոփոխ էակ է, ինչպե՞ս է դա
հնարավոր»։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային նոթատետրերում
գրի առնել, թե ինչպես նրանք կպատասխանեին այդ ընկերոջ հարցին:
(Ուշադրություն․ Համոզվեք, որ ուսանողները պատասխանում են Եկեղեցու
գործելակերպը փոխելու հարցին, այլ ոչ թե շահարկում քահանայության
սահմանափակումների հնարավոր պատճառները։ Նաև մի շահարկեք
այն հարցը, թե ինչու էր անհրաժեշտ քահանայության սահմանափակումը,
քանի որ այդ պատճառները հայտնի չեն դարձվել [տես Պաշտոնական
hայտարարություն 2]:)

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Գործք Առաքելոց 10-11 գլուխները,
հրավիրեք նրանց փնտրել վարդապետություններ և սկզբունքներ, որոնք
կարող են օգնել նրանց պատասխանել նմանատիպ հարցերի․ ինչպես է
Տերն առաջնորդում, ղեկավարում, փոփոխություններ մտցնում և
ուղղորդում Իր Եկեղեցին։

Բացատրեք, որ մինչև Նոր Կտակարանի ժամանակների այս պահը,
ավետարանը մի քանի բացառություններով հանդերձ, քարոզվել էր միայն
հրեաներին, ինչպես պատվիրել էր Փրկիչը (տես Մատթեոս 10․5–6)։
Սակայն Փրկիչը նաև ասել էր Իր աշակերտներին, որ երբ Սուրբ Հոգին
իջներ նրանց վրա, նրանք պիտի քարոզեին ավետարանը «մինչեւ երկրի
ծայրերը» (Գոր․ 1․8)։ Գործք Առաքելոց 10-ում մենք կարդում ենք Եկեղեցու
գործելակերպի նշանակալից փոփոխության մասին, որը պիտի
նպաստեր դրան։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․10.1–2
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել և փնտրել
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մանրամասներ Կոռնելիոս անունով հեթանոսի մասին։ (Կարող եք
շեշտել, որ Կոռնելիոսը «աստվածավախ» մարդ էր (հատված 2)։
Աստվածավախ էին կոչվում այն հեթանոսները, ովքեր երկրպագում էին
Տիրոջը, սակայն նորադարձներ կամ հրեական հավատում դարձի
եկածներ չէին, ուստի չէին ապրում Մովսեսի ամբողջ օրենքով։)

• Ի՞նչ մասնագիտություն ուներ Կոռնելիոսը: (Նա հռոմեական բանակի
բարձրաստիճան զինվորական էր, ով պատասխանատու էր հարյուր
զինվորների համար:)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ մինչ այդ հեթանոսները չէին կարող միանալ
Քրիստոսի Եկեղեցուն, մինչև նախ դարձի չգային դեպի հուդայիզմը, քանի
որ ավետարանը քարոզվել էր միայն հրեաներին։

• Չնայած Կոռնելիոսը չէր կարող միանալ Եկեղեցուն որպես հեթանոս,
ինչպե՞ս նա ցույց տվեց իր հավատն առ Աստված։

Հրավիրեք երկու ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10․3-6:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ տեղի ունեցավ
Կոռնելիոսի հետ։ (Բացատրեք, որ «օրուայ իբրեւ իններորդ ժամին»
[հատված 3], դա մոտավորապես ժամը 15․00-ն է։)

• Համաձայն 4-րդ հատվածի, հրեշտակն ի՞նչ ասաց Կոռնելիոսին իր
աղոթքների և ողորմությունների մասին։

• Հրեշտակը Կոռնելիոսին ի՞նչ պատվիրեց անել։

Ամփոփեք Գոր․ 10․7-8 հատվածները, բացատրելով, որ Կոռնելիոսը երեք
մարդ ուղարկեց Հոպպե՝ Պետրոսին գտնելու համար։ (Որպեսզի օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ հեռավորության վրա են գտնվում
Կեսարիան և Հոպպեն, կարող եք նրանց ուշադրությունը հրավիրել
«Սուրբ երկիրը Նոր Կտակարանի ժամանակ» [Աստվածաշնչյան
քարտեզներ, հ. 11] քարտեզի վրա։)

Բացատրեք, որ մինչ այդ մարդիկ ուղևորվում էին դեպի Հոպպե, Պետրոսը
մի ուշագրավ տեսիլք տեսավ, մինչ մնում էր Սիմոն անունով մի մարդու
տանը։ Ուսանողներից յուրաքանչյուրին տվեք մեկական թերթիկ։
Հրավիրեք նրանց մտքում կարդալ Գոր․ 10.9-16 հատվածները և նկարել
Պետրոսի տեսիլքը, ինչպես այն նկարագրված է այս հատվածներում։
Բավարար ժամանակից հետո խնդրեք ուսանողներին իրենց նկարի
օգնությամբ բացատրել դասընկերներից մեկին, թե ինչ տեղի ունեցավ
Պետրոսի տեսիլքում։ Այնուհետև հարցրեք․

• Տեսիլքում Պետրոսին ի՞նչ պատվիրվեց ուտել։

• Ըստ 14-րդ հատվածի, ինչպիսի՞ն եղավ Պետրոսի առաջին
արձագանքը։ (Բացատրեք, որ Մովսեսի օրենքով հրեաներին
արգելված էր ուտել կենդանիներ, որոնք համարվում էին պիղծ կամ
անմաքուր [տես Ղևտացոց 11]։)

• Համաձայն 15-րդ հատվածի, Տերն ի՞նչ ասաց անմաքուր կենդանիների
մասին, որ Պետրոսին պատվիրել էր ուտել։
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Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10.17-20
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ պատահեց, մինչ Պետրոսը խորհում էր իր տեսիլքի
նշանակության մասին։

• 17-րդ հատվածի որ արտահայտությունն է նշում այն փաստը, որ
Պետրոսը սկզբում չհասկացավ այս տեսիլքի իմաստը։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, մինչ Պետրոսը խորհում էր իր տեսիլքի շուրջ:

• Հոգին ի՞նչ հանձնարարեց Պետրոսին անել։

Ամփոփեք Գոր․ 10․21-24 հատվածները, բացատրելով, որ երեք մարդ
պատմեցին Պետրոսին Կոռնելիոսի տեսիլքի մասին։ Հաջորդ օրը
Պետրոսը և այլ աշակերտներ նրանց հետ միասին գնացին Կոռնելիոսին
տեսնելու։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
10.25-28: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչ արեց
Պետրոսը, երբ հասավ Կոռնելիոսի տան մոտ։

• Համաձայն 28-րդ հատվածի, Պետրոսն ի՞նչ ասաց հրեաների և
հեթանոսների փոխհարաբերությունների մասին։

• Ի՞նչ էր Պետրոսն այժմ հասկանում։

Ամփոփեք Գոր․ 10․29-33 հատվածները, բացատրելով, որ Կոռնելիոսը
պատմեց Պետրոսին իր տեսիլքը։ Կոռնելիոսը նաև հավաքել էր իր
ընտանիքին և ընկերներին, որպեսզի Պետրոսը կարողանար
ուսուցանել նրանց։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10.34-35
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ սովորեց
Պետրոսը։

• Ինչպե՞ս դուք կամփոփեք Պետրոսի սովորածը։

Ամփոփեք Գոր․ 10․36-43 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսն
ուսուցանեց Կոռնելիոսին և նրա ընտանիքին Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
բարի գործերի, Խաչելության և Հարության մասին։ Պետրոսը վկայեց, որ
ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, նրանց մեղքերը կներվեն։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10.44-48
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Պետրոսի
ուսմունքներն ինչ ազդեցություն թողեցին այս հեթանոսների վրա։
Բացատրեք, որ «թլփատութիւնիցն էին» (հատված 45)
արտահայտությունը վերաբերում է հրեա աշակերտներին, ովքեր
Պետրոսի հետ եկել էին Հոպպեից։

• Համաձայն 44-46 հատվածների, ի՞նչ ազդեցություն ունեցան Պետրոսի
ուսմունքները Կոռնելիոսի ընտանիքի վրա։

• Ինչո՞ւ հրեաները, որոնք ներկա էին այս իրադարձությանը, զարմացան։

• Գործք Առաքելոց 10-ում գրառված Պետրոսի փորձառությունների
միջոցով Տերն ի՞նչ հայտնեց նրան հեթանոսների մասին։
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(Ավետարանը պետք է քարոզվեր հեթանոսներին և նրանք կարող էին
մկրտվել Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցում։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ներկայացնել
վարդապետությունները, որոնք կարող ենք սովորել Գործք

Առաքելոց 10-ից, բաժանեք նրանց երկու կամ երեք հոգուց բաղկացած
խմբերի։ Յուրաքանչյուր խմբին տվեք հետևյալ թերթիկի պատճենը կամ
այս հարցերը գրեք գրատախտակին։ Ուսանողներին հրավիրեք
աշխատել իրենց խմբերում և պատասխանել հարցերին։

Գործք Առաքելոց 10
• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պետրոսի և Կոռնելիոսի պատմությունից այն

մասին, թե ինչպես է Տերը ղեկավարում Իր Եկեղեցին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն փաստից, որ Տերը ճշմարտությունը հայտնում
էր Պետրոսին ժամանակի ընթացքում, այլ ոչ թե ամբողջը միանգամից:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե ինչ կարող է
Տերն անել այն հրահանգների հետ, որոնք տվել է նախկինում։

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների գալ
գրատախտակի մոտ և գրել այն ճշմարտությունները, որոնք բացահայտել
են իրենց խմբերը։ Համոզվեք, որ հետևյալ ճշմարտություններն
արտահայտված լինեն նրանց գրածներում․

Աստված ղեկավարում է Իր Եկեղեցին, հայտնություններ տալով Իր
մարգարեին՝ ավագ Առաքյալին։

Երբ մենք հնազանդվում ենք Տիրոջը, կարող ենք հայտնություն և
հասկացողություն ստանալ աստիճանաբար։

Աստված կարող է փոխել կամ ավելացումներ անել հրահանգներին,
որոնք տվել է նախկինում, համաձայն Իր իմաստության և Իր զավակների
կարիքների։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը։
Ուսանողներին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է իրենց
ներկայացրած երրորդ ճշմարտությունը ներկայացվում Երեց
Քրիստոֆերսոնի ելույթում․

«Պետրոսին տրված այս փորձառությամբ և հայտնությամբ Տերը փոխեց
Եկեղեցու գործունեությունը և հայտնեց ավելի ամբողջական
վարդապետական ըմբռնում Իր աշակերտներին։ Եվ այսպիսով,
ավետարանի քարոզումը տարածվեց՝ ընդգրկելով ողջ մարդկությունը»
(«Քրիստոսի վարդապետությունը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 88)։

Ուսանողներին ժամանակ տվեք իրենց գրածը վերանայելու համար, թե
ինչպես կպատասխանեին իրենց ընկերոջ հարցին։ Խրախուսեք նրանց
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գրել լրացուցիչ մտքեր, որոնք նրանք ունեցան Գոր․ 10-րդ գլուխն
ուսումնասիրելիս և թույլ տվեք դասարանի հետ կիսվել այդ մտքերով։

Ուսանողներին հնարավորություն տվեք բացատրել, կիսվել և վկայել

Միմյանց ուսուցանելը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս բացատրել
վարդապետություններն ու սկզբունքները, կիսվել ըմբռնած նյութով և փորձառություններով
ու վկայել աստվածային ճշմարտությունների մասին: Դա կարող է նաև խորացնել
ուսանողների՝ ավետարանի սկզբունքների և վարդապետությունների ըմբռնումը և
զարգացնել ավետարանն ուսուցանելու նրանց կարողությունը: Երբ ուսանողները
բացատրեն, կիսվեն և վկայեն, Սուրբ Հոգին կարող է ամրացնել նրանց վկայություններն այն
ճշմարտությունների վերաբերյալ, որ նրանք արտահայտում են։

Դուք կարող եք շեշտել, որ չնայած Աստված կարող է փոխել Եկեղեցու
գործունեությունը և ավելացնել մեր վարդապետական հասկացողությունը
շարունակվող հայտնության միջոցով (տես Հավատո Հանգանակ 1․9), Նրա
աստվածային էությունը, հատկանիշները, ուխտերը,
վարդապետությունները և ծրագիրը երբեք չեն փոխվում։ Սա կարող է
օգնել մեզ հավատ ունենալ առ Աստված և վստահել, որ Նա կառաջնորդի
Իր Եկեղեցին՝ համաձայն Իր կամքի և Իր զավակների կարիքների։

Գործք Առաքելոց 11․1–18
Պետրոսը վեճի բռնվեց հրեա Սրբերի հետ՝ հեթանոսներին ավետարանը
քարոզելու վերաբերյալ

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ զգացին Եկեղեցու հրեա անդամներից մի քանիսը,
երբ լսեցին Պետրոսի և հեթանոսների հարաբերությունների մասին։
(Պետրոսի շփումը հեթանոսի հետ մեծ փոփոխություն էր մտցնում
նախկին սովորույթի մեջ։ Որոշ անդամներ դժվարանում էին ընդունել
այս փոփոխությունը։)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 11.1-3
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել, փնտրելով, թե ինչպես
աշակերտներն արձագանքեցին Պետրոսի կատարած գործին։

• Աշակերտներն ինչպե՞ս արձագանքեցին Պետրոսի գործերին։

Ամփոփեք Գոր․ 11․4-15 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսը
նկարագրեց աշակերտներին իր և Կոռնելիոսի տեսիլքները։ Նա ասաց
նրանց, որ Կոռնելիոսը և նրա ընտանիքը ընդունել էին Հիսուս Քրիստոսի
ուսմունքները, որից հետո զգացել էին Սուրբ Հոգու զորությունը նույն
կերպ, ինչպես Պետրոսը և մյուս աշակերտները։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 11.16-17
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` փնտրելով
աշակերտներին հղած Պետրոսի վերջին մեկնաբանությունները։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պետրոսը, երբ ասաց. «Ես ո՞վ էի որ
կարողանայի Աստուծուն արգելել» (հատված 17): (Պետրոսը չէր
հակառակվի Աստծո կամքին, որ հեթանոսներին հնարավորություն
տար ստանալ ավետարանը, ապաշխարել և մկրտվել։)
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Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 11․18 հատվածը,
փնտրելով, թե ինչպես աշակերտներն արձագանքեցին Պետրոսի
մեկնաբանություններին։

• Աշակերտներն ինչպե՞ս արձագանքեցին, երբ իմացան, որ Պետրոսն
առաջնորդվել էր Աստծո կողմից։

• Ի՞նչ սկզբունք է ուսուցանում այս պատմությունն այն մասին, թե ինչպես
մենք կարող ենք աջակցել և հետևել նրանց, ովքեր նախագահում են
Եկեղեցում։ (Ուսանողները կարող են ներկայացնել զանազան
սկզբունքներ, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկանում են, որ երբ
մենք գիտենք, որ նրանք, ովքեր նախագահում են Եկեղեցում,
առաջնորդվում են Աստծո կողմից, մենք կարող ենք վստահաբար
աջակցել և հետևել նրանց։ Այս սկզբունքը հաստատվել է մեր օրերի
սուրբ գրություններում, որտեղ գրառված է, որ Աստված հայտնել է Իր
կամքը նրանց, ովքեր կրում են նախագահող քահանայության
բանալիները [տես ՎևՈւ 28․2, 7, 42․11, 107․65–66]։)

• Ինչպե՞ս եք իմացել, որ Եկեղեցում նախագահողներն առաջնորդվում
են Աստծո կողմից:

• Մարգարեների ո՞ր խորհրդին եք դուք ընտրել հետևել, քանի որ
գիտեք, որ մարգարեներն առաջնորդվում են Աստծո կողմից։

Հրավիրեք ուսանողներին նպատակ դնել ավելի ամուր վկայություն ձեռք
բերելու համար, որ Եկեղեցում նախագահողներն առաջնորդվում են
Աստծո կողմից:

Գործք Առաքելոց 11․19–30
Տիրոջ աշխատանքն առաջ է շարժվում՝ անկախ հալածանքից

Ամփոփեք Գործք Առաքելոց 11․19-30 հատվածները, բացատրելով, որ
հալածանքների պատճառով մի քանի աշակերտներ ցրվեցին ողջ
տարածաշրջանում, սակայն հավատարմությամբ քարոզեցին Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանն ամենուրեք։
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Գործք Առաքելոց 12
Նախաբան
Հերովդեսը մահվան դատապարտեց Հակոբոս
Առաքյալին, ապա բանտարկեց Պետրոսին։
Մահապատժի նախորդ գիշերը հրեշտակն օգնում է
Պետրոսին փախչել բանտից։ Հերովդեսը զարկվում է

Աստծո հրեշտակի կողմից։ Ավետարանը շարունակում է
տարածվել։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 12․1–17
Հերովդեսը սպանում է Հակոբոսին և ձերբակալում է Պետրոսին, ով հրաշքով
փախչում է բանտից

Ցուցադրեք մի կողմնացույց կամ նկարեք այն գրատախտակին։
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բացատրել, թե ինչպես է կողմնացույցն
աշխատում, և ինչի համար է այն օգտագործվում։

• Քանի որ կողմնացույցը միշտ
ցույց է տալիս հյուսիսը,
ինչպե՞ս կարող է կողմնացույց
օգտագործելն օգնել մեզ ճիշտ
որոշումներ կայացնել այն
մասին, թե որ կողմ պետք
է գնանք։

Կողմնացույցի կողքին
գրատախտակի վրա գծեք մի X
(սակայն կողմնացույցի հյուսիսային մասից հեռու) և խնդրեք
դասարանին պատկերացնել, որ X-ը ներկայացնում է ձեռքում պահվող
մի մագնիս։

• Այս մագնիսն ինչպե՞ս կազդի կողմնացույցի սլաքի վրա։
(Մագնիսական դաշտի ազդեցությամբ սլաքը կշեղվի դեպի մագնիսը։)

• Այս մագնիսն ինչպե՞ս կազդի ճիշտ ընտրություն կատարելու ձեր
ունակության վրա, թե որ ուղղությամբ պետք է գնաք։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 12 գլուխը, խրախուսեք նրանց
փնտրել այն ազդեցությունը, որը կարող է շեղել մեզ ճիշտ
ընտրություններից։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Գոր․ 12-ի համատեքստը,
բացատրեք, որ Ստեփանոսի նահատակությունից սկսած
քրիստոնյաները Երուսաղեմում և շրջակա տարածքներում անընդհատ
հալածվել են։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 12.1-4
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով, թե ինչպես էր
Հերովդես Ագրիպպաս I թագավորը նպաստում այս հալածանքներին։
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(Բացատրեք, որ չորսական նշանակում է չորս զինվորներից
բաղկացած խումբ)։

• Ո՞ւմ էր Հերովդեսը սպանել սրով։

• Համաձայն 3-րդ հատվածի, ո՞ւմ գոհացրեցՀակոբոսի մահը։

Բացատրեք, որ «Հրէաներին» արտահայտությունը 3-րդ հատվածում
վերաբերում է Երուսաղեմի հեղինակավոր հրեա առաջնորդներին,
ովքեր խրախուսեցին Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու հալածանքները։
Հերովդեսը ջանում էր գոհացնել այս հրեա առաջնորդներին (տես
Աստվածաշնչի բառարանը, «Հերովդես»)։ Գրատախտակի վրա X-ի
կողքին գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը․ Եթե մենք
ընտրություն ենք կատարում ուրիշներին, այլ ոչ թե Աստծուն գոհացնելու միջև,
ապա …

• Ի՞նչ արեց Հերովդեսը, երբ տեսավ, որ Հակոբոսի սպանությունը
հաճելի էր հրեա առաջնորդներին։ (Նա որոշեց հրապարակավ
մահվան դատապարտել Պետրոսին։)

Ցույց տվեք գրատախտակի վրա նկարված ուղեցույցը և հարցրեք․

• Ուրիշներին, այլ ոչ թե Աստծուն հաճելի լինելու Հերովդեսի
ցանկությունն ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ նրա կյանքի ընթացքի վրա։

• Հիմնվելով Հերովդեսի օրինակից սովորածի վրա՝ ինչպե՞ս կավարտեք
գրատախտակի նախադասությունը։ (Ուսանողների պատասխանները
լսելուց հետո լրացրեք գրատախտակին գրված նախադասությունն
այնպես, որ այն արտահայտի հետևյալ ճշմարտությունը․ Եթե մենք
ընտրություն ենք կատարում ուրիշներին, այլ ոչ թե Աստծուն
գոհացնելու միջև, ապա կարող ենք ավելի ու ավելի ընկղմվել
մեղքերի մեջ։)

• Ուրիշ ի՞նչ օրինակներ կարող եք բերել, որոնք ցույց են տալիս, թե
ինչպես է ուրիշներին, այլ ոչ թե Աստծուն գոհացնելու ձգտումը
մարդուն առաջնորդում դեպի մեղքը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես կարող է ուրիշներին
գոհացնելու նրանց ցանկությունը հեռացնել նրանց իրենց
Երկնային Հորից։

Բացատրեք, որ ուսանողներին հրավիրելու եք բեմականացնել
իրադարձությունները, որոնք զետեղված են Գոր․ 12․5–17-ում։ Հրավիրեք
մի քանի ուսանողների խաղալ Պետրոսի, երկու պահապանների,
հրեշտակի, Հռովդեի և Մարիամի՝ Մարկոսի մոր տանը մեկ կամ երկու
աշակերտների դերերը։ Դուք կամ մեկ ուրիշ ուսանող կարող եք լինել
հեղինակը։

Օգտագործեք ուսուցման տարբեր եղանակներ

Բազմաթիվ արդյունավետ ուսուցիչներ դասի ընթացքում և օրեցօր փոխում են ուսուցման
եղանակը: Եղեք պատրաստ փորձարկելու նոր մեթոդներ և մոտեցումներ։ Պատրաստ եղեք
նաև փոխելու մեթոդները դասի ընթացքում, եթե ուսանողները կորցրել են
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հետաքրքրությունը կամ եթե նրանց կատարած աշխատանքը չի օգնում հասնել ցանկալի
արդյունքին։

• Հեղինակին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 12․5-6 հատվածները, և
հրավիրեք ուսանողներին կատարել իրենց համապատասխան
դերերն ըստ ընթերցված նյութի։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
հասկանալ համատեքստը, հատվածների յուրաքանչյուր խումբը
կարդալուց և բեմադրելուց հետո դադար տվեք, այնուհետև տվեք
համապատասխան հարցեր։

• Եկեղեցու անդամներն ի՞նչ էին անում այդ պահին։

Հեղինակին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 12․7-10 հատվածները՝
մինչ համապատասխան ուսանողները կբեմադրեն ընթերցվող նյութը։

• Ի՞նչ դժվարություններ կամ խոչընդոտներ հաղթահարեց Պետրոսն այս
փախուստի ժամանակ։

Հեղինակին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 12․11-15 հատվածները՝
մինչ համապատասխան ուսանողները կբեմադրեն ընթերցվող նյութը։

• Ե՞րբ Պետրոսը հասկացավ տեղի ունեցածը։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ Պետրոսը թակեց Մարիամի տան դարպասը։

Հեղինակին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 12․16-17 հատվածները և
հրավիրեք համապատասխան ուսանողներին բեմադրել ընթերցվող
նյութը։ Այս հատվածների ընթերցումից և բեմադրումից հետո
ուսանողներին խնդրեք զբաղեցնել իրենց տեղերը։

• Համաձայն 17-րդ հատվածի, Պետրոսն ո՞ւմ էր երախտապարտ
բանտից իր փախուստի համար։ (Շեշտեք, որ 17-րդ հատվածում նշված
Հակոբոսը [տես Մատթեոս 13․55] Հիսուսի եղբայրներից մեկն էր։)

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 12․5 հատվածը,
փնտրելով, թե ինչպես է այն առնչվում Պետրոսին պատահածի հետ։

• Ձեր կարծիքով, «անդադար աղօթք էր լինում» (հատված 5)
արտահայտությունն ի՞նչ է ուսուցանում Եկեղեցու անդամների
անկեղծ ու ջերմեռանդ աղոթքների մասին։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս պատմությունից մեր և ուրիշների վրա
մեր աղոթքների ազդեցության մասին։ (Ուսանողները պետք է
ներկայացնեն նմանատիպ մի սկզբունք. Մեր անկեղծ ու ջերմեռանդ
աղոթքների արդյունքում մեր կյանքը և ուրիշների կյանքը լցվում է
հրաշքներով և օրհնություններով։ Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին:)

• Ի՞նչ է նշանակում անկեղծ և ջերմեռանդ աղոթել։

Բացատրեք, որ այս սկզբունքը չի նշանակում, որ եթե մեր աղոթքներն
անկեղծ են և ջերմեռանդ, ապա մենք անմիջապես կստանանք այն, ինչի
համար աղոթում ենք։ Աստծո հրաշքները և օրհնությունները ստանալու
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այլ նպաստող գործոններից են Աստծո կամքը և Նրա սահմանած
ժամանակը, ինչպես նաև անհատի կամքի ազատությունը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը։ Խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես են մեր անկեղծ ու ջերմեռանդ աղոթքներն ազդում Աստծո
կամքի վրա։

«Աղոթքը մի գործողություն է, երբ Հոր և զավակի ցանկությունները համընկնում են: Աղոթքի
նպատակը ոչ թե Աստծո կամքը փոխելն է, այլ ապահովելը մեր և ուրիշների
օրհնությունները, որոնք Աստված կամենում է շնորհել, բայց որոնք մենք պետք է խնդրենք,
որպեսզի ստանանք: Օրհնությունները որոշ ջանքեր են պահանջում մեր կողմից, մինչ մենք
դրանք կկարողանանք ստանալ։ Աղոթքը աշխատանքի ձև է և նշանակված միջոց է, որով
կարող ենք ձեռք բերել ամենաբարձր օրհնությունները» (Աստվածաշնչի բառարան,
«Աղոթք»):

• Համաձայն այս հայտարարության, ո՞րն է աղոթքի կարևոր նպատակը։

• Ինչո՞ւ է կարևոր հիշել, որ աղոթքի նպատակը Աստծո կամքը
փոխելը չէ։

Հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել հետևյալ հարցին իրենց
դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում․

• Ե՞րբ է աղոթքի արդյունքում ձեր կյանքը կամ ուրիշների կյանքը, ում
համար դուք աղոթել եք, լցվել Աստծո հրաշքներով և
օրհնություններով։

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողի` կիսվել
իրենց գրածով: Նրանց մեկնաբանություններից հետո հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե ինչպես կարող են ավելի անկեղծ և
ջերմեռանդ աղոթել, որպեսզի հրավիրեն օրհնություններն ու հրաշքները,
որոնք Աստված կամենում է տալ նրանց և նրանց, ովքեր աղոթում են
դրանց համար։

Գործք Առաքելոց 12․18–25
Հերովդեսը զարկվում է Աստծո կողմից, և ավետարանը շարունակում է
տարածվել

Ամփոփեք Գոր․ 12․18–22 հատվածները, բացատրելով, որ հաջորդ օրը
Հերովդեսն իմացավ Պետրոսի փախուստի մասին և հրամայեց սպանել
պահապաններին, կարծելով, թե նրանք են թույլ տվել նրան փախչել։
Ավելի ուշ Հերովդեսը ելույթ ունեցավ մարդկանց առջև, ովքեր
փառաբանեցին նրան իր ելույթի համար։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 12.23-24
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ
պատահեց Հերովդեսի հետ։

• Ի՞նչ պատահեց Հերովդեսի հետ: Ինչո՞ւ:
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• Ինչպե՞ս էր ընթանում Եկեղեցու միսիոներական աշխատանքը՝ անկախ
հալածանքներից, որոնց հանդիպում էին Եկեղեցու անդամները։

Եզրափակեք, հրավիրելով ուսանողներին վերանայել
ճշմարտությունները, որոնք նրանք սովորեցին և խորհել, թե ինչպես են
կիրառելու այդ ճշմարտություններն իրենց կյանքում:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Գործք Առաքելոց 6-12
(Մաս 18)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Գործք Առաքելոց 6-12–ում (մաս 18) ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և
սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս: Դասը, որը դուք
սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա:
Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Գործք Առաքելոց 6-7)
Ուսանողները սովորեցին, որ Եկեղեցու արժանի անդամները կանչված են օգնել ծառայելու ուրիշների
կարիքներին։ Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Ստեփանոսի խոսքերն ու նահատակությունը, նրանք

բացահայտեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Սուրբ Հոգուն հակառակվելը կարող է տանել դեպի Փրկիչի և
Նրա մարգարեների մերժումը։ Երկնային Հայրը, Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին երեք առանձին էակներ են:
Եթե մենք հավատարիմ մնանք Հիսուս Քրիստոսին փորձությունների ժամանակ, Նա մեզ հետ կլինի:

Օր 2 (Գործք Առաքելոց 8)
Ուսումնասիրելով Գործք Առաքելոց 8 գլուխը, ուսանողները սովորեցին հետևյալ վարդապետություններն ու
սկզբունքները․ Սուրբ Հոգու պարգևը շնորհվում է մկրտությունից հետո լիազորված քահանայություն կրողների
ձեռնադրման միջոցով։ Քահանայությունը շնորհվում է Աստծո կամքի և արժանավորության չափանիշների

համաձայն։ Երբ մենք ականջ ենք դնում Աստծո հուշումներին, մենք կարող ենք հնարավորություններ

ստանալ օգնելու առաջնորդել ուրիշներին դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

Օր 3 (Գործք Առաքելոց 9)
Գործք Առաքելոց 9-ում ուսանողները սովորեցին, որ Տերը տեսնում է մեզ այնպիսին, ինչպիսին մենք կարող

ենք դառնալ, և որ Նա տեսնում է մեր ներուժը՝ աջակցելու Նրան Իր աշխատանքում։ Նրանք սովորեցին նաև

հետևյալ սկզբունքները․ Եթե մենք ենթարկվենք Տիրոջ կամքին, ապա կարող ենք փոխվել և իրականացնել

ներուժը, որը Նա տեսնում է մեր մեջ։ Ուրիշներին ծառայելով մենք կարող ենք օգնել մարդկանց դառնալ

դեպի Տերը և հավատալ Նրան։

Օր 4 (Գործք Առաքելոց 10-12)
Ուսանողներն ուսումնասիրեցին ավետարանը հեթանոսներին քարոզելու վերաբերյալ Պետրոսի տեսիլքը և
սովորեցին, որ երբ մենք գիտենք, որ նրանք, ովքեր նախագահում են Եկեղեցում, առաջնորդվում են Աստծո

կողմից, մենք կարող ենք վստահաբար աջակցել և հետևել նրանց։ Նրանք սովորեցին նաև հետևյալ

ճշմարտությունները․ Եթե մեր ընտրուությունն է գոհացնել ուրիշներին, այլ ոչ թե Աստծուն, ապա կարող ենք
ավելի ու ավելի ընկղմվել մեղքերի մեջ։ Մեր անկեղծ ու ջերմեռանդ աղոթքների արդյունքում մեր և ուրիշների
կյանքը լցվում է հրաշքներով և օրհնություններով։
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Նախաբան
Տեսիլքի միջոցով Աստված հայտնում է Պետրոսին, որ ավետարանը
պետք է քարոզվի հեթանոսներին։ Պետրոսն ուսուցանեց ավետարանը
Կոռնելիոսին և նրա ընտանիքին, որից հետո վեճի բռնվեց հրեա Սրբերի
հետ՝ հեթանոսներին ավետարանը քարոզելու վերաբերյալ։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 10
Տեսիլքի միջոցով Աստված հայտնում է Պետրոսին, որ ավետարանը պետք է
քարոզվի հեթանոսներին

Ուսանողներին խնդրեք պատկերացնել, որ իրենց ընկերը հարցնում է․
«Ես լսել եմ, որ 1978 թվականին ձեր եկեղեցին փոխեց իր դիրքորոշումը,
թույլ տալով բոլոր տղամարդկանց ստանալ քահանայություն՝ անկախ
ռասայից։ Եթե դուք հավատում եք, որ ձեր եկեղեցին ղեկավարվում է
Աստծո կողմից, իսկ Աստված անփոփոխ էակ է, ինչպե՞ս է դա
հնարավոր»։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային նոթատետրերում
գրի առնել, թե ինչպես կպատասխանեին իրենց ընկերոջը: (Ուշադրություն.
Համոզվեք, որ ուսանողները պատասխանում են Եկեղեցու գործելակերպը
փոխելու հարցին, այլ ոչ թե շահարկում քահանայության
սահմանափակումների հնարավոր պատճառները։ Ձեր քննարկման
ժամանակ նաև մի շահարկեք այն հարցը, թե ինչու էր անհրաժեշտ
քահանայության սահմանափակումը, քանի որ այդ պատճառները հայտնի
չեն դարձվել [տես Պաշտոնական hայտարարություն 2]:)

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Գործք Առաքելոց 10 գլուխը, հրավիրեք
նրանց փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել նրանց
պատասխանել նմանատիպ հարցերի․ ինչպես է Տերը առաջնորդում,
ղեկավարում, փոփոխություններ մտցնում և ուղղորդում Իր Եկեղեցին։

Բացատրեք, որ մինչ Նոր Կտակարանի ժամանակների այս պահը,
ավետարանը, մի քանի բացառություններով հանդերձ, քարոզվել էր միայն
հրեաներին, ինչպես պատվիրել էր Փրկիչը (տես Մատթեոս 10․5–6)։
Այնուամենայնիվ, Գործք Առաքելոց 10-ում մենք կարդում ենք Եկեղեցու
գործելակերպի նշանակալից փոփոխության մասին։

Հրավիրեք ուսանողներին ամփոփել, թե ինչ սովորեցին Կոռնելիոս
անունով հեթանոսի մասին պատմությունն ուսումնասիրելու
արդյունքում։ (Նա հռոմեական բանակի բարձրաստիճան զինվորական
էր: Նա և իր ընտանիքը հավատացյալներ էին և աստվածավախ մարդիկ։
Որպես հեթանոս նա չէր կարող միանալ Քրիստոսի Եկեղեցուն, եթե նախ
դարձի չգար դեպի հուդայականությունը։)

Ամփոփեք Գոր․ 10․3-8 հատվածները, բացատրելով, որ Կոռնելիոսի
հավատարմության շնորհիվ հրեշտակը հայտնվեց նրան և հրահանգեց
մարդիկ ուղարկել Հոպպե՝ Պետրոսին գտնելու։ Մինչ Կոռնելիոսի
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ծառաները ուղևորվում էին Հոպպե, Պետրոսը, որ մնում էր Սիմոն
անունով մի մարդու տանը, մի ուշագրավ տեսիլք տեսավ։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Գոր․10․9-16 հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Պետրոսը տեսիլքում ինչ տեսավ։
(Ուսանողներին կարող եք թերթիկներ բաժանել նկարելու համար։
Հրավիրեք նրանց մտքում կարդալ Գոր․ 10.9-16 հատվածները և նկարել
Պետրոսի տեսիլքը, ինչպես այն նկարագրված է այս հատվածներում։
Բավարար ժամանակից հետո խնդրեք ուսանողներին իրենց նկարի
օգնությամբ բացատրել դասընկերներից մեկին, թե ինչ տեղի ունեցավ
Պետրոսի տեսիլքում։) Այդ ընթացքում հարցրեք․

• Տեսիլքում Պետրոսին ի՞նչ պատվիրվեց ուտել։

• Ըստ 14 հատվածի, ինչպիսի՞ն եղավ Պետրոսի առաջին արձագանքը։
(Բացատրեք, որ Մովսեսի օրենքով հրեաներին արգելված էր ուտել
կենդանիներ, որոնք համարվում էին պիղծ կամ անմաքուր [տես
Ղևտացոց 11]։)

• Համաձայն Գոր․ 10․15, Տերն ի՞նչ ասաց անմաքուր կենդանիների
մասին, որ Պետրոսին պատվիրել էր ուտել։

Ամփոփեք Գոր․ 10․17-28 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսը
սկզբում չհասկացավ այս տեսիլքի իմաստը։ Մինչ նա խորհում էր,
Կոռնելիոսի ծառաները եկան և պատմեցին Պետրոսին Կառնելիոսի
տեսիլքի մասին։ Հաջորդ օրը Պետրոսը և այլ աշակերտներ նրանց հետ
միասին գնացին Կոռնելիոսին տեսնելու։ Չնայած այն հանգամանքին, որ
հրեաների մեծ մասը անօրինություն էր համարում հեթանոսի հետ
շփվելը կամ նրան այցելելը, Պետրոսը մտավ Կոռնելիոսի տուն։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10․28
հատվածը։ Ուսանողներին հանձնարարեք հետևել, փնտրելով
պատճառը, որը Պետրոսը բերեց հեթանոսի հետ շփվելու կամ նրան
այցելելու համար։

• Ի՞նչ պատճառ բերեց Պետրոսը հեթանոսի հետ շփվելու կամ նրան
այցելելու համար։

Ամփոփեք Գոր․ 10․29-33 հատվածները, բացատրելով, որ Կոռնելիոսը
պատմեց Պետրոսին իր տեսիլքը։ Կոռնելիոսը հավաքել էր նաև իր
ընտանիքին և ընկերներին, որպեսզի Պետրոսը կարողանար
ուսուցանել նրանց։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10.34-35
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ սովորեց
Պետրոսը։

• Ինչպե՞ս դուք կամփոփեք Պետրոսի սովորածը։ (Դուք կարող եք
բացատրել․ քանի որ Աստված սիրում է մարդկանց անկախ նրանց
ազգությունից կամ հասարակական դիրքից, Նա դատում է բոլոր
մարդկանց ըստ իրենց գործերի և օրհնում է նրանց, ովքեր
հնազանդվում են Իրեն։ Դուք կարող եք նաև օգտակար համարել
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«Ազգություն և Եկեղեցի․ բոլորը նույնն են Աստծո համար»
[mormonnewsroom.org/article/race-church] հոդվածը։)

Ամփոփեք Գոր․ 10․36-43 հատվածները, բացատրելով, որ Պետրոսն
ուսուցանեց Կոռնելիոսին և նրա ընտանիքին Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
բարի գործերի, Խաչելության և Հարության մասին։ Պետրոսը վկայեց, որ
նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, ներում կստանան
իրենց մեղքերին։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 10.44-48
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ
ազդեցություն թողեցին այս հեթանոսների վրա Պետրոսի ուսմունքները։
Բացատրեք, որ 45-րդ հատվածում «թլփատութիւնիցն էին»
արտահայտությունը վերաբերում է հրեա աշակերտներին, ովքեր
Պետրոսի հետ եկել էին Հոպպեից։

• Համաձայն 44-46 հատվածների, ի՞նչ ազդեցություն ունեցան Պետրոսի
ուսմունքները Կոռնելիոսի ընտանիքի վրա։ (Կարող եք բացատրել, որ
45-րդ հատվածում «Սուրբ Հոգու պարգևը» արտահայտությունը
վերաբերում է Սուրբ Հոգու զորությանը, որը հեղվել էր այդ
հեթանոսների վրա։ Սա տարբերվում է Սուրբ Հոգու պարգևից, որը մենք
ստանում ենք հաստատման արարողության միջոցով մկրտությունից
հետո [տես Գոր․ 8․14–17, Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ
Սմիթ (2007), 97]։)

• Ինչո՞ւ հրեաները, որոնք ներկա էին այս իրադարձությանը, զարմացան։

• Գործք Առաքելոց 10-ում գրառված Պետրոսի փորձառությունների
միջոցով Տերն ի՞նչ հայտնեց նրան հեթանոսների մասին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ներկայացնել
վարդապետությունները, որոնք կարող ենք սովորել Գործք

Առաքելոց 10-ից, բաժանեք նրանց երկու կամ երեք հոգուց բաղկացած
խմբերի։ Յուրաքանչյուր խմբին տվեք հետևյալ թերթիկից մեկական
օրինակ կամ այս հարցերը գրեք գրատախտակին։ Ուսանողներին
հրավիրեք աշխատել իրենց խմբերում և պատասխանեք հարցերին։

Գործք Առաքելոց 10
• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պետրոսի և Կոռնելիոսի պատմությունից այն

մասին, թե ինչպես է Տերը ղեկավարում Իր Եկեղեցին։ (Հիշեցրեք, որ Պետրոսը Եկեղեցու
նախագահն էր։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն փաստից, որ Տերը ճշմարտությունը հայտնում
էր Պետրոսին աստիճանաբար, այլ ոչ թե ամբողջը միանգամից:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե ինչ կարող է
Տերն անել այն հրահանգների հետ, որոնք տվել է նախկինում։

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների գալ
գրատախտակի մոտ և գրել այն ճշմարտությունները, որոնք բացահայտել
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են իրենց խմբերը։ Համոզվեք, որ հետևյալ ճշմարտություններն
արտահայտված լինեն նրանց գրածներում․

Աստված ղեկավարում է Իր Եկեղեցին հայտնություններ տալով Իր
մարգարեին՝ ավագ Առաքյալին։

Երբ մենք հնազանդվում ենք Տիրոջը, կարող ենք հայտնություն և
հասկացողություն ստանալ աստիճանաբար։

Աստված կարող է փոխել կամ ավելացումներ անել հրահանգներին,
որոնք տվել է նախկինում` համաձայն Իր իմաստության և Իր զավակների
կարիքների։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը։
Ուսանողներին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է իրենց
ներկայացրած երրորդ ճշմարտությունը ներկայացվում Երեց
Քրիստոֆերսոնի ելույթում․

«Պետրոսին տրված այս փորձառությամբ և հայտնությամբ Տերը փոխեց
Եկեղեցու գործունեությունը և հայտնեց ավելի ամբողջական
վարդապետական ըմբռնում Իր աշակերտներին։ Եվ ասպիսով,
ավետարանի քարոզումը տարածվեց՝ ընդգրկելով ողջ մարդկությունը»
(«Քրիստոսի վարդապետությունը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 88)։

Ուսանողներին ժամանակ տվեք իրենց գրածը վերանայելու համար, թե
ինչպես կպատասխանեին Եկեղեցու գործունեությունը փոխելու
վերաբերյալ իրենց ընկերոջ հարցին։ Խրախուսեք նրանց գրել լրացուցիչ
մտքեր, որոնք նրանք ունեցան Գոր․ 10-րդ գլուխն ուսումնասիրելիս և
թույլ տվեք դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով։

Դուք կարող եք շեշտել, որ չնայած Աստված կարող է փոխել Եկեղեցու
գործունեությունը և ավելացնել մեր վարդապետական հասկացողությունը
շարունակվող հայտնության միջոցով (տես Հավատո Հանգանակ 1․9), Նրա
աստվածային էությունը, հատկանիշները, ուխտերը,
վարդապետությունները և ծրագիրը երբեք չեն փոխվում։ Սա իմանալը
կարող է օգնել մեզ հավատք ունենալ առ Աստված և վստահել, որ Նա
կառաջնորդի Իր Եկեղեցին համաձայն Իր կամքի և Իր զավակների
կարիքների։

Ավարտեք՝ հրավիրելով ուսանողներին կիսվել իրենց սովորած
ճշմարտությունների մասին վկայություններով:

Հաջորդ Մասը (Գործք Առաքելոց 13-19)
Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել հետևյալ հարցերի պատասխանները
և խորհել դրանց մասին, երբ ուսումնասիրեն Գործք Առաքելոց 13–19:
Ինչպե՞ս վարվեց Պողոսը Եղիմաս մոգի հետ։ Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս
կարձագանքեիք, եթե մարդիկ կարծեին, թե դուք աստված եք։ Ինչո՞ւ
Պողոսին և Բառնաբասին սկսեցին երկրպագել որպես աստվածների։
Նրանք ինչպե՞ս արձագանքեցին։ Ի՞նչ խնդիր ունեին Եկեղեցու

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  18

654



անդամները թլփատության հետ կապված, և ինչո՞ւ պետք է այդ խնդիրը
բերվեր Առաքյալների առաջ։ Նրանք ի՞նչ որոշում կայացրեցին։ Երբ
Պողոսը այցելեց Աթենք, նա Արիսպագոսի մեջ քարոզեց անծանոթ աստծո
մասին։ Ի՞նչ ուսուցանեց նա մարդկանց։
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ԴԱՍ 91

Գործք Առաքելոց 13-14
Նախաբան
Պողոսը (նախկինում կոչվում էր Սողոս) ձեռնարկեց իր
առաջին միսիոներական ճամփորդությունը Բառնաբասի
հետ միասին։ Նրանք քարոզեցին ավետարանը և
ստեղծեցին Եկեղեցու ճյուղեր՝ անկախ հալածանքներից։

Երբ հրեաները մերժեցին ընդունել Աստծո խոսքը, Պողոսը
և Բառնաբասը կենտրոնացան հեթանոսների մեջ
քարոզելու վրա։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 13․1–13
Պողոսը և Բառնաբասը ձեռնարկում են միսիոներական ճամփորդություն և
հանդիմանում կեղծ մարգարեին

Նախքան դասը սկսելը, պատրաստեք երկու ցուցանակ, որոնցից մեկի
վրա գրված է «Հակառակության բացակայություն» «Մշտական
հակառակություն»։ Փակցրեք դրանք դասարանի հանդիպակաց
պատերին։

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ ցուցանակների միջև գտնվող
հեռավորությունը ներկայացնում է հակառակության մեծությունը, որին
հանդիպում է մարդը, երբ փորձում է ապրել ավետարանով։ Հրավիրեք
ուսանողներին կանգնել ցուցանակների միջև այն վայրում, որն իրենց
կարծիքով ներկայացնում է հակառակության մեծությունը, որին
հանդիպել է Մովսեսը։ Մի քանի ուսանողների խնդրեք բացատրել, թե
ինչու են ընտրել տվյալ վայրը։ Կրկնեք այս վարժությունը, խնդրելով
ուսանողներին որոշել, թե որտեղ կկանգնեն, եթե ներկայացնեն Ջոզեֆ
Սմիթին, իսկ այնուհետև` Նեփիին։ Մի քանի ուսանողների խնդրեք
բացատրել իրենց ընտրություններից յուրաքանյուրը։ Հրավիրեք
ուսանողներին վերադառնալ իրենց տեղերը:

Հաստատեք այն փաստը, որ Հիսուս Քրիստոսի յուրաքանչյուր աշակերտ
հակառակությունների կհանդիպի իր կյանքի տարբեր
ժամանակահատվածներում։ Խնդրեք ուսանողներին մտածել այն մասին,
թե որտեղ են իրենք իրենց տեսնում հակառակության մեծությունը
ներկայացնող տարածքում, մինչ փորձել են ապրել ավետարանով։ Մինչ
ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 13-14 գլուխները, խրախուսեք նրանց
փնտրել սկզբունքներ, որոնք կօգնեն առաջնորդել նրանց, երբ արդար
ապրելու ջանքեր գործադրելիս կհանդիպեն հակառակության։

Ամփոփեք Գոր․ 13․1-6 հատվածները, բացատրելով, որ երբ որոշ
մարգարեներ և ուսուցիչներ հավաքվեցին Անտիոքում՝ Սիրիա, Սուրբ
Հոգուց հուշում ստացան, որ Սողոսը (հետագայում ճանաչվեց որպես
Պողոս) և Բառնաբասը պետք է կանչվեն միասին քարոզելու ավետարանը։
Ձեռնադրվելուց հետո Սողոսը և Բառնաբասը Անտիոքից ճամփորդեցին
դեպի Կիպրոս կղզին և քարոզեցին Սաղամինա քաղաքի ժողովարանում։
Այդտեղից նրանք ճամփորդեցին դեպի կղզու մյուս կողմը՝ Պափոս
քաղաքը։ (Կարող եք հրավիրել ուսանողներին գտնել Անտիոքն ու
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Կիպրոսը Աստվածաշնչյան քարտեզներում, հ. 13, «Պողոս Առաքյալի
միսիոներական ճամփորդությունները»։)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 13.6-8
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ Սողոսը և Բառնաբասը
հասան Պափոս։

• Համաձայն 7-րդ հատվածի, ո՞վ էր ցանկանում լսել ավետարանը
Սողոսից ու Բառնաբասից: (Սերգիոս Պողոսին, ով հռոմեացի
փոխանորդ բդեշխ էր։)

• Ի՞նչ հակառակության հանդիպեցին միսիոներները՝ ավետարանը
Սերգիոս Պողոսին ուսուցանելիս։

Բացատրեք, որ սկսած Գոր․ 13․9-ից, Սողոսին դիմում են Պողոս անունով։
Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 13.9-12
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան, փնտրելով, թե
ինչպես Պողոսն արձագանքեց կեղծ մարգարե Եղիմասի
հակառակությանը։

• Պողոսն ի՞նչ ասաց Եղիմասի վերաբերյալ հատված 10-ում:
(Բացատրեք, որ Պողոսը խիստ բառեր օգտագործեց, քանի որ
Եղիմասը փորձում էր հեռու պահել մարդուն փրկություն ստանալուց։)

• Համաձայն 11-րդ հատվածի, ի՞նչ արեց Պողոսը կեղծ մարգարեին
Աստծո զորության միջոցով։

• Համաձայն 12-րդ հատվածի, Աստծո զորությանն ականատես լինելն
ինչպե՞ս ազդեց բդեշխի վրա։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս պատմությունից Աստծո զորության և դևի
զորության մասին։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ
ճշմարտությունը. Աստծո զորությունը շատ ավելի մեծ է, քան դևի
զորությունը։ Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրել այս
ճշմարտությունն իրենց սուրբ գրություններում, Գոր․ 13․9-12
հատվածների կողքին:)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե կյանքում հակառակության
հանդիպելիս ինչպես կարող է մեզ օգնել այն գիտելիքը, որ Աստծո
զորությունը շատ ավելի մեծ է, քան դևինը։ Հրավիրեք մի քանի
ուսանողների` դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով:

Գործք Առաքելոց 13․14–43
Պողոսը պատմում է իսրայելացիների պատմությունը և վկայում, որ Հիսուս
Քրիստոսը եկավ որպես Աստծո խոստումների իրականացում

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց գործած մի սխալի մասին, որը
կցանկանային հետ դառնալ ու ջնջել։ Բացատրեք, որ երբեմն մենք
հակառակության ենք հանդիպում մեր իսկ մեղսալի ընտրությունների
արդյունքում։ Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 13․14-43
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հատվածները, խրախուսեք նրանց փնտրել մի սկզբունք, որը կարող է
օգնել նրանց հաղթահարել այս հակառակությունը։

Ամփոփեք Գոր․ 13․14-37 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսն ու
Բառնաբասը հեռացան Կիպրոսից և նավարկեցին դեպի Պամփյուլիա
(ներկայիս Թուրքիա), որից հետո նրանց զուգընկերներից մեկը՝
Հովհաննես Մարկոսը, որոշեց թողնել նրանց և տուն վերադառնալ։
Պողոսն ու Բառնաբասը շարունակեցին մինչև Պիսիդիայի Անտիոքը
(չշփոթել Սիրիայի Անտիոքի հետ, որտեղից նրանք սկսեցին իրենց
միսիան)։ Շաբաթ օրը Պողոսը կանգնեց ժողովարանում մարդկանց առջև
և պատմեց իսրայելացիների պատմության իրադարձություններից։ Ապա
Պողոսը վկայեց Հիսուս Քրիստոսի մասին՝ որպես Իսրայելի
խոստացված Փրկիչի։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 13․26-34 հատվածները`
փնտրելով, թե Պետրոսն ինչ ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։

• Ի՞նչ էր Պողոսը ցանկանում, որ ժողովարանում գտնվողները
հասկանային Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 13.38-39
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ըստ Պողոսի
ուսմունքների, ինչ օրհնություն մենք կարող ենք ստանալ Հիսուս
Քրիստոսի Քավության միջոցով։

• Ի՞նչ օրհնություններ մենք կարող ենք ստանալ Հիսուս Քրիստոսի և
Նրա Քավության շնորհիվ: (Օգտագործելով ուսանողների բառերը,
գրեք հետևյալ ճշմարտությունը գրատախտակին․ Մեր մեղքերը
կարող են ներվել և մենք կարող ենք արդարացվել Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով։)

Բացատրեք, որ արդարանալ բառը, ինչպես օգտագործված է 39-րդ
հատվածում, նշանակում է «ազատվել [կամ ներվել] մեղքի համար տրվող
պատժից և ճանաչվել անմեղ» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
«Արդարացում, արդարացնել», scriptures.lds.org)։ Երբ մարդն
արդարացվում է Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ, նրա
հարաբերություններն Աստծո հետ վերականգնվում են։

• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը մեզ օգնում արդարացվել
մեր մեղքերից։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ վարդապետությունը,
հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Հիսուսը տառապեց և զոհեց Իր կյանքը մեղքը քավելու համար։ Նրա
Քավության զորությունը կարող է ջնջել մեր մեղքի ազդեցությունը մեր մեջ:
Երբ մենք ապաշխարում ենք, Նրա քավիչ ողորմածությունը արդարացնում և
մաքրագործում է մեզ (տես 3 Նեփի 27.16–20): Դա նման է նրան, որ մենք
դիմադրություն ցույց տանք, անձնատուր չլինենք փորձությանը» (“That They
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May Be One in Us,” Ensign or Liahona, Nov. 2002, 71)։

• Մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի մեր մեղքերը ներվեն և
արդարացվենք Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով։

• Սուրբ գրություններից ի՞նչ օրինակներ կարող եք բերել, երբ
մարդկանց մեղքերը ներվել են և արդարացվել են Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով։ (Հնարավոր օրինակներ․ Պողոս, Ալմա Կրտսեր
և Ենովս։)

Հրավիրեք ուսանողներին երգել «Ես մնում եմ զարմացած» օրհներգի
առաջին երկու տողերը (Հիմներ, հ.193): Խրախուսեք նրանց երգելիս
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է օրհներգի հեղինակն
արտահայտում իր երախտագիտությունը Փրկիչի Քավության և
ներման համար։

Հրավիրեք ուսանողներին հետևյալ հարցերի պատասխանները գրել
իրենց դասարանային նոթատետրերում, սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ թերթիկի վրա։

• Ի՞նչ զգացմունքներ եք ունենում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, երբ
մտածում եք այն մասին, թե ինչպես է Նրա Քավությունը հնարավոր
դարձնում, որ ձեր մեղքերը ներվեն։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողի` կիսվել իրենց գրածով: Խրախուսեք ուսանողներին հետևել
ցանկացած ոգեշնչման, որը նրանք կարող են ստանալ Սուրբ Հոգուց՝
օգնելու նրանց ներում և արդարացում ստանալ Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով։

Ամփոփեք Գոր․ 13․40-43 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսի
քարոզից հետո հեթանոսներից շատերը խնդրեցին Նրան կրկին
ուսուցանել հաջորդ շաբաթ օրը։

Գոր․ 13․44–52
Պողոսը և Բառնաբասը խիզախաբար քարոզում են՝ անկախ ուժգնացող
հալածանքներից

Բացատրեք, որ հաջորդ շաբաթ օրը գրեթե ողջ քաղաքը եկել էր լսելու
Պողոսին և Բառնաբասին՝ Աստծո խոսքն ուսուցանելիս (տես Գոր․ 13․44)։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի և հանձնարարեք նրանց միասին
կարդալ Գոր․ 13․44–52 հատվածները։ Յուրաքանչյուր զույգի
ուսանողներից մեկին հանձնարարեք ուշադրություն դարձնել հրեաների
վերաբերմունքի և գործողությունների վրա, իսկ մյուս ուսանողին՝
հեթանոսների վերաբերմունքի և գործողությունների վրա, մինչ մարդիկ
հավաքվել էին լսելու Պողոսին և Բառնաբասին։ Խրախուսեք
ուսանողներին նաև կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության 48-րդ
հատվածի ծանոթագրություն ա․։ Երբ ուսանողներն ավարտեն կարդալը,
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յուրաքանչյուր զույգին խնդրեք համեմատել և հակադրել հրեաների և
հեթանոսների վերաբերմունքն ու գործողությունները։

• Ի՞նչ օրհնություններ տրվեցին նրանց, ովքեր կամեցան լսել Պողոսին և
նրա զուգընկերներին։

Գործք Առաքելոց 14
Պողոսը և Բառնաբասը հրաշքներ են գործում՝ մինչ քարոզում են ավետարանը
շարունակվող հալածանքի ընթացքում

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Ինչո՞ւ է Տերը թույլ տալիս, որ լավ
մարդիկ դժվարին փորձություններ կրեն:

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․14 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել մի սկզբունք, որը կարող է օգնել նրանց գտնել այս հարցին
պատասխանելու ուղիներից մեկը։

Բացատրեք, որ Գոր․ 14․1-21 հատվածները նկարագրում են որոշ
փորձություններ, որոնք Պողոսն ու Բառնաբասը տարան, մինչ նրանք
շարունակում էին քարոզել։ Ուսանողներից մի քանիսին հրավիրեք
բարձրաձայն կարդալ հետևյալ հատվածները և խնդրեք դասարանին
գտնել փորձությունները, որոնց հանդիպեցին միսիոներները։

1. Գործք Առաքելոց 14․1–2 (Անհավատ հրեաները հեթանոսներին
տրամադրում են Պողոսի և Բառնաբասի դեմ։)

2. Գործք Առաքելոց 14․7–17 (Երբ Պողոսը բժշկում է հաշմանդամ մարդուն,
Լյուստրայի մարդիկ կարծում են, թե Պողոսն ու Բառնաբասը
հունական աստվածներ են և փորձում են զոհ մատուցել նրանց։)

3. Գործք Առաքելոց 14․18–19 (Պողոսը քարկոծվում է, սակայն ողջ
է մնում։)

• Ի՞նչ փորձությունների միջով անցան Պողոսը և Բառնաբասը։

• Եթե այս փորձությունների ընթացքում դուք լինեիք Պողոսի և
Բառնաբասի հետ, ի՞նչ մտքեր կունենայիք։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 14․21
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ է Պողոսն ուսուցանում նեղությունների մասին:

Օգնեք ուսանողներին ներկայացնել վարդապետություններն ու
սկզբունքները

Սուրբ գրությունների նպատակներից մեկը ավետարանի վարդապետությունները և
սկզբունքներն ուսուցանելն է։ Սուրբ գրություններում գտնվող վարդապետությունների և
սկզբունքների ճանաչումը Ավետարանի ուսուցման և ուսումնասիրության հիմունքներից
մեկն է։ Խոհուն ջանքեր և փորձ է պահանջվում, որպեսզի սովորենք ինչպես գտնել դրանք:
Երբ ներկայացվում են վարդապետություններն ու սկզբունքները, համոզվեք, որ դրանք
պարզ և հստակ կերպով են ձևակերպվում, որ ուսանողներն իրենց մտքում հստակ գիտեն
այդ ճշմարտությունները։

ԴԱՍ  91

660



• Ի՞նչ սկզբունք է այս հատվածում ուսուցանում Պողոսը։ (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է
ներկայացնեն նմանատիպ մի սկզբունք․ Մինչ մենք հավատարմորեն
կանցնենք փորձությունների միջով, մենք կնախապատրաստվենք
սելեստիալ արքայություն մտնելու համար:)

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարող է փորձություններին հավատարմորեն
դիմանալը նախապատրաստել մեզ սելեստիալ
թագավորության համար:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել օրհնությունների մասին, որոնք տրվել են
նրանց կամ իրենց ծանոթներին, մինչ նրանք հավատարմորեն անցել են
փորձությունների միջով։ Մի քանի ուսանողների հրավիրեք կիսվել
իրենց փորձառություններով: Հիշեցրեք ուսանողներին, որ նրանք չպետք է
կիսվեն այն փորձառություններով, որոնք խիստ անձնական են կամ
գաղտնի: Կիսվեք ձեր անձնական փորձառություններով, որոնք
կշարունակեն լուսաբանել այդ սկզբունքը և վկայեք դրա
ճշմարտացիության վերաբերյալ:

Խրախուսեք ուսանողներին խորհել ճշմարտությունների մասին, որոնք
գտել են Գոր․ 13 և 14 գլուխներում և ընտրել մեկը, որն ամենաշատը կօգնի
նրանց փորձությունների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր ուսանողի համար
պատրաստեք մի բացիկ կամ թերթիկ և հրավիրեք ուսանողներին
բացիկի վրա գրել իրենց ընտրած սկզբունքը։ Խրախուսեք ուսանողներին
փակցնել այն մի այնպիսի տեղ, որ հաճախակի տեսնեն այն (հայելուն,
իրենց դպրոցական դարակին և այլն), որպեսզի ուժ հաղորդի և քաջալերի
փորձության հանդիպելիս։
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ԴԱՍ 92

Գործք Առաքելոց 15
Նախաբան
Եկեղեցու որոշ հրեա անդամներ Անտիոքի հեթանոս
նորադարձներին ասում են, որ փրկվելու համար նրանք
պետք է թլփատվեն։ Պողոսն ու Բառնաբասը այս հարցը
ներկայացնում են Առաքյալներին Երուսաղեմում։
Երուսաղեմում անցկացված համաժողովի ժամանակ
(մոտավորապես մ.թ․ 49–50), Պետրոսը վկայեց, որ
Աստված կփրկի հավատարիմ հրեաներին և

հեթանոսներին, անկախ այն բանից, նրանք թլփատված
են, թե ոչ։ Առաքյալները նամակներ են ուղարկում
Եկեղեցու անդամներին, բացատրելով, որ
թլփատությունը անհրաժեշտ չէ փրկության համար։
Պողոսն ընտրում է Շիղային որպես իր միսիոներական
զուգընկեր և ձեռնարկում է երկրորդ միսիան։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 15․1–29
Ոգեշնչված խորհրդի միջոցով Պետրոսը և մյուս Առաքյալները որոշեցին, որ
Տերն այլևս չի պահանջում թլփատություն

Հրավիրեք ուսանողներին գրատախտակին գրել մի քանի կարևոր
որոշումներ, որոնք նրանք պետք է կայացնեն այժմ և հետագայում։

• Ո՞ւմ հետ եք դուք խոսում, երբ պետք է կայացնեք կարևոր որոշումներ։
Ինչո՞ւ եք խոսում նրանց հետ։

• Ինչո՞ւ է կարևոր փնտրել Աստծո օգնությունը նախքան որոշում
կայացնելը:

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․15 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կարող են առաջնորդել նրանց, երբ
նրանք ձգտում են իմանալ Աստծո կամքը։

Բացատրեք, որ մինչ Պողոսն ու Բառնաբասն այցելում էին Անտիոքի
Սրբերին, Հրեաստանից եկած որոշ հրեաներ, ովքեր դարձի էին եկել և
ընդունել քրիստոնեությունը, որոշ հայտարարություններ սկսեցին անել
այն մասին, թե ինչ պետք է անեին հեթանոս նորադարձները
փրկվելու համար։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 15.1 հատվածը:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
էին հայտարարում Հրեաստանից եկած տղամարդիկ, որ հեթանոս
նորադարձները պետք է անեին փրկվելու համար։

• Ի՞նչ էին հայտարարում այս տղամարդիկ, որ հեթանոս նորադարձները
պետք է անեին փրկվելու համար։

Բացատրեք, որ որպես Աբրահամի հետ կապած ուխտի մի մաս, Աստված
պատվիրել էր, որ բոլոր տղամարդիկ, ովքեր Իր հետ ուխտի մեջ էին
մտնում, պետք է թլփատվեին։ «Թլփատությունը կատարվում էր տղա
երեխաների և նաև մեծերի «անթլփատության մարմնից» կտրելով»
(Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Թլփատություն», scriptures.lds.org)։
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Թլփատությունը հաստատվել էր որպես ուխտի նշան կամ հիշեցում, որը
մարդիկ կապել էին Աստծո հետ։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 15.2-3
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ պատահեց, երբ Պողոսն ու Բառնաբասը լսեցին, որ այս
մարդիկ հայտարարում էին, թե հեթանոս նորադարձները պետք է
թլփատվեն։

• Համաձայն 2-րդ հատվածի, ի՞նչ պատահեց, երբ այս մարդիկ ասացին,
որ Եկեղեցու նորադարձները պետք է թլփատվեն։

• Անտիոքում Եկեղեցու անդամներն ի՞նչ որոշեցին անել։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 15.4-6
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ Պողոսը և մյուսները հասան
Երուսաղեմ։

• Երբ Պողոսն ու Բառնաբասը պատմեցին հեթանոսների հետ
ավետարանով կիսվելու իրենց փորձառությունները, ըստ որոշ
փարիսեցի նորադարձների, ի՞նչ պետք է անեին հեթանոս
նորադարձները փրկվելու համար։

• Համաձայն 6-րդ հատվածի, Առաքյալներն ու երեցներն ինչո՞ւ էին
հավաքվել։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին կամ բաժանեք դրանք
ուսանողներին թերթիկների վրա գրված․

Գործք Առաքելոց 15․7–11
1. Ո՞վ կանգնեց ու սկսեց խոսել։
2. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պետրոսը, երբ ասում էր, որ «ոչինչ խտրութիւն

չարաւ մեր՝ [դարձի եկած հրեաների] եւ նորանց՝ [դարձի եկած հեթանոսների] մեջ»:
3. Ո՞ր արտահայտությունն է 8, 9 և 11 հատվածներում նշում այն մասին, որ հեթանոս

նորադարձները փրկության համար կարիք չունեին թլփատվելու։

Դասարանը բաժանեք զույգերի: Խնդրեք ուսանողներին կարդալ Գոր․
15․7–11 հատվածներն իրենց զույգերի հետ և փնտրել թվարկված
հարցերի պատասխանները: Նախքան նրանց կարդալը բացատրեք, որ
«շատ քննութիւն լինելուց յետոյ» արտահայտությունը 7-րդ հատվածում
նշանակում է, որ առաքյալները եռանդուն կերպով քննարկել են
թլփատվելու հարցը։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք ուսանողներից մի
քանիսին իրենց պատասխաններով կիսվել դասարանի հետ։ Երբ
ուսանողները պատասխանեն առաջին հարցին, հիշեցրեք նրանց, որ
Պետրոսն ավագ Առաքյալն էր երկրի վրա, ուստի լիազորված էր խոսելու
Տիրոջ անունից։
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• Մենք ի՞նչ եղանակով կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը։ (Ուսանողները
պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն․ Մենք կարող
ենք իմանալ Տիրոջ կամքը Նրա ապրող մարգարեների և
առաքյալների միջոցով։ Գրեք այդ ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Որո՞նք են այն ուղիները, որոնց միջոցով ապրող Առաքյալներն օգնում
են մեզ իմանալ իրենց ստացած հայտնությունների մասին։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 15.12-15
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես ժողովուրդն արձագանքեց Պետրոսի հայտարարությանը, որի
համաձայն թլփատությունը անհրաժեշտ չէր փրկության համար։

• Մարդիկ ինչպե՞ս արձագանքեցին Պետրոսի հայտարարությանը:

• Ի՞նչ արեցին Պողոսն ու Բառնաբասը, որպեսզի հաստատեին
Պետրոսի այն հայտարարությունը, որ հեթանոսները կարիք չունեին
թլփատվելու։

• Համաձայն 15-րդ հատվածի, ո՞ւմ խոսքերն էր հաստատում Պետրոսի
(Սիմոնի) հայտարարությունը Հակոբոսի կարծիքով։

Դուք կարող եք բացատրել, որ Պետրոսը նախագահում էր համաժողովը և
ակնհայտ է, որ Հակոբոսը նույնպես կարևոր ծառայություն էր
իրականացնում այդտեղ։ Հակոբոսը Հիսուս Քրիստոսի արյունակից
եղբայրն էր և Երուսաղեմի Եկեղեցու առաջին եպիսկոպոսը։ Ամփոփեք
Գոր․ 15․16–18 հատվածները, բացատրելով, որ Հակոբոսը մեջբերում է
Ամովս 9․11–12 հատվածները, որպեսզի ցույց տա, որ Պետրոսի
հայտարարությունը համահունչ է մարգարեների խոսքերի հետ, ինչպես
գրված է սուրբ գրություններում։

• Հիմնվելով Հակոբոսի ուսմունքներին, ուրիշ ի՞նչ եղանակով մենք
կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է ներկայացնեն մի
ճշմարտություն, որը նման է հետևյալին. Մենք կարող ենք իմանալ
Տիրոջ կամքը սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու միջոցով։ Գրեք
այդ ճշմարտությունը գրատախտակին:)

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 15.19-20
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ խորհուրդ տվեց Հակոբոսը Եկեղեցու ղեկավարներին։ Բացատրեք,
որ հարմար եմ համարում արտահայտությունը 19-րդ հատվածում
նշանակում է առաջարկ կամ խորհուրդ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:143)։

• Ի՞նչ խորհուրդ տվեց Հակոբոսը, որ Եկեղեցու ղեկավարներն անեին
հեթանոսների համար։ (Հակոբոսը խորհուրդ տվեց Եկեղեցու
ղեկավարներին «նեղութիւն չտալ նորանց» [հատված 19], ոչ էլ
ավետարանով ապրելը դարձի եկած հեթանոսների համար դարձնել
ավելի բարդ և չպահանջել նրանցից նախքան Եկեղեցուն միանալը
կատարել Մովսեսի օրենքի ծեսերը։ Այս խոսքերով Հակոբոսն
աջակցում էր Պետրոսի որոշմանը, որը նա նախապես հայտնել էր։)
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• Համաձայն 20-րդ հատվածի, Հակոբոսի կարծիքով, այնուամենայնիվ,
Մովսեսի օրենքի ո՞ր մասերը պետք է պահեին հեթանոս
նորադարձները։ (Արգելքներ սեռական մեղք գործելու, կուռքերին
զոհաբերված կենդանիների միսն ուտելու և արյուն ունեցող միս
ուտելու վերաբերյալ։)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
15.22-27: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել՝ փնտրելով
խորհուրդի որոշումը:

• Առաքյալներն ի՞նչ որոշեցին անել։ (Նամակներ ուղարկել Եկեղեցու
անդամներին, հայտարարելով, որ թլփատությունը անհրաժեշտ չէ
փրկության համար։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Առաքյալները որոշեցին նամակը տանելու
համար ուղարկել Եկեղեցու այնպիսի ղեկավարների, ինչպիսին էին
Պետրոսը և Շիղան։ (Ուսանողները կարող են ունենալ տարբեր
պատասխաններ, սակայն պատճառներից մեկը պետք է լինի այն, որ
հայտարարությունը տրվել է Առաքյալների ընդհանուր որոշման
միջոցով։ Շեշտեք, որ Առաջին Նախագահությունը և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումը մեր օրերում հետևում են այս նույն
գործելակերպին, որպեսզի ոգեշնչված առաջնորդություն ապահովեն
Եկեղեցու անդամների համար։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե ինչպես են Եկեղեցու ղեկավարները ոգեշնչում ստանում
դժվարին խնդիրների վերաբերյալ: (Ուսանողների պատասխաններից
հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Միասին
խորհրդակցելու և Աստծուց հայտնություն փնտրելու միջոցով
Եկեղեցու ղեկավարները ոգեշնչում են ստանում դժվարին խնդիրների
վերաբերյալ։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե այս ճշմարտությունն
ինչպես է այսօր կապված Եկեղեցու հետ, հրավիրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ
Քրիստոֆերսոնի հետևյալ հայտարարությունը․

Այս նույն գործելակերպին հետևում են այսօր՝ Հիսուս Քրիստոսի
վերականգնված Եկեղեցում։ Եկեղեցու Նախագահը կարող է հայտարարել
կամ մեկնաբանել իրեն տրված հայտնության վրա հիմնված
վարդապետությունները (տես օրինակ` ՎևՈւ 138): Վարդապետական

մեկնաբանությունը կարող է գալ նաև Առաջին Նախագահության և
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի միավորված խորհրդի միջոցով (տես

օրինակ` Պաշտոնական Հայտարարություն 2): Խորհրդի ժողովի քննարկումը հաճախ
կարող է ներառել կանոնական սուրբ գրությունները, Եկեղեցու առաջնորդների
ուսմունքները և անցյալի կանոնակարգերը քննելը։ Բայց վերջում, ճիշտ, ինչպես Նոր
Կտակարանի Եկեղեցում, նպատակը միայն համաձայնության գալը չէ խորհրդի
անդամների միջև, այլ հայտնությունը Աստծուց։ Դա մի գործընթաց է, որը ներգրավում է
ինչպես խելքը, այնպես էլ հավատը՝ Տիրոջ միտքն ու կամքը ձեռք բերելու համար»
(«Քրիստոսի վարդապետությունը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 88)։
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• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր Եկեղեցու ղեկավարների համար
հաճախ միասին խորհրդակցել, երբ փնտրում են հայտնություն
Աստծուց։

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ վարդապետությունների և
սկզբունքների իմաստը

Երբ ուսանողները սուրբ գրություններում գտնում են սկզբունքներ և վարդապետություններ,
ժամանակ դրամադրեք այդ ճշմարտություններն այնպես քննարկելու համար, որ օգնեք
նրանց ավելի լավ հասկանալ դրանք։ Այս քննարկումների ընթացքում խրախուսեք
ուսանողներին քննել կապը բացահայտված ճշմարտությունների և ավետարանի այլ
սկզբունքների միջև։ Նրանք նաև պետք է նշեն ուղիներ, թե ինչպես կարող են կիրառել այդ
ճշմարտություններն իրենց կյանքում:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 15.28-29
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Առաքյալներն ու երեցներն ինչ գրեցին Եկեղեցու
անդամներին ուղղված նամակում:

• Առաքյալներն ու երեցներն ի՞նչ գրեցին Եկեղեցու անդամներին
ուղղված նամակում:

• Ի՞նչ է նշանակում «աւելի բեռ չդնել ձեզ վերայ այս հարկաւոր բաներից
ջոկ» արտահայտությունը 28-րդ հատվածում։ (Կարիք չկար, որ
մարդիկ ենթարկվեին այլ լրացուցիչ պահանջների, որոնք
ներկայացնում էին մարդիկ, այլ ոչ թե Աստված։)

• Համաձայն հատված 28-ի, Առաքյալներն ինչպե՞ս իմացան Աստծո
կամքը դարձի եկած հեթանոսներին ներկայացված պահանջների
հետ կապված։

Շեշտեք, որ Սուրբ Հոգին ոգեշնչեց Առաքյալներին, մինչ նրանք
խորհրդակցում էին միասին։ Նա նաև հաստատեց այն վկայությունը, որ
նրանց որոշումը ճիշտ էր։

• Հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչպես Եկեղեցու ղեկավարներն
իմացան Աստծո կամքը, ինչպես գրված է 28-րդ հատվածում, ինչպե՞ս
կարող ենք մենք իմանալ Տիրոջ կամքը։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
հասկանում են, որ մենք կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը Սուրբ Հոգու
ոգեշնչման միջոցով։ Գրեք այդ ճշմարտությունը գրատախտակին:)

Հրավիրեք ուսանողներին նայել գրատախտակին գրված սկզբունքներին։

• Ինչպե՞ս կարող են մեզ օգնել այդ ճշմարտությունները, երբ մենք պետք
է կայացնենք կարևոր որոշում։

• Համաձայն այդ ճշմարտությունների, մենք ի՞նչ պետք է անենք Տիրոջ
կամքն իմանալու համար:

• Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ իմացել եք Տիրոջ կամքը՝ հետևելով այդ
ճշմարտություններին։
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Խրախուսեք ուսանողներին ուսումնասիրել ժամանակակից
մարգարեների խոսքերը և սուրբ գրությունները: Բացատրեք, որ եթե
նրանք անեն դա, կարևոր որոշումներ կայացնելիս կարող են իմանալ
Տիրոջ կամքը Սուրբ Հոգու միջոցով։

Գործք Առաքելոց 15․30–41
Պողոսը և մյուսները Առաքյալների նամակը հանձնում են Անտիոքի
անդամներին

Ամփոփեք Գոր․ 15․30-41 հատվածները, բացատրելով, որ Եկեղեցու մի
քանի ղեկավարներ Առաքյալների նամակը հանձնեցին Անտիոքի
Եկեղեցու անդամներին։ Անտիոքում քարոզելուց հետո Պողոսը խնդրեց
Բառնաբասին այցելել իր հետ այն բոլոր վայրերը, որտեղ նրանք
ուսուցանել էին ավետարանը։ Բառնաբասը ցանկանում է վերցնել
Մարկոսին իրենց հետ, սակայն Պողոսը մերժում է։ Եկեղեցու երկու
ղեկավարների միջև կայացած վիճաբանությունից հետո Բառնաբասը
որոշում է Մարկոսին վերցնել իր հետ, ուստի Պողոսն իրեն որպես
միսիոներական զուգընկեր է ընտրում Շիղային և մեկնում իր երկրորդ
միսիա։ Բացատրեք, որ ուրիշների հետ համաձայնության չգալը մեղք չէ։
Այնուամենայնիվ, հակառակվելու փոխարեն մենք պետք է միասին
լուծումներ գտնենք մեր անհամաձայնություներին։ (Բ Տիմոթեոս 4․11
հատվածում մենք իմանում ենք, որ Պողոսի և Մարկոսի միջև ծագած
խնդիրը հետագայում լուծվում է։)

Ավարտեք՝ բերելով ձեր վկայությունը Գոր․ 15 գլխում ուսանողների
բացահայտած ճշմարտությունների մասին։
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ԴԱՍ 93

Գործք Առաքելոց 16
Նախաբան
Սուրբ Հոգին առաջնորդում է Պողոսին և նրա
զուգընկերներին քարոզել ավետարանը Մակեդոնիայում
(Հունաստատի հյուսիսում): Լիդիա անունով մի կին
ընդունեց նրանց ուղերձը և մկրտվեց։ Երբ Պողոսը մի

աղախին աղջկանից հանում է չար ոգին, նրան ու
Շիղային ծեծում են ու բանտարկում։ Այդ գիշեր նրանք
հրաշքով ազատվում են բանտից, որից հետո նրանք
մկրտում են բանտապետին և նրա ընտանիքին։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 16․1–15
Պողոսը և նրա զուգընկերները քարոզում են ավետարանը Մակեդոնիայում

Գրատախտակին գրեք Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի հետևյալ
հայտարարությունը: (Այս հայտարարությունը կարելի է գտնել «Հոգին
կյանք է տալիս» հոդվածում, Ensign, հունիս 1997, 5։)

«Երբեք չհետաձգել հուշումը» (Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոն)։

• Հուշում ասելով հասկանում ենք զգացողություններ կամ
տպավորություններ, որոնք ստանում ենք Սուրբ Հոգուց ինչ-որ բան
ասելու կամ անելու համար։ Ի՞նչ կարող է պատահել, եթե մարդը
հետաձգում է հուշումին արձագանքել։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 16 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել մի սկզբունք, որը կօգնի նրանց ավելի լավ հասկանալ Սուրբ
Հոգու հուշումներին ականջ դնելու կարևորությունը։

Ամփոփեք Գոր․ 16․1–5 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսը, Շիղան և
Տիմոթեոս անունով հեթանոս մի նորադարձ շրջեցին Եկեղեցու մի շարք
ճյուղերում, որպեսզի հայտարարեին Երուսաղեմում Եկեղեցու
ղեկավարների կայացրած որոշումները, որոնք մեծ ազդեցություն էին
ունենալու ողջ Եկեղեցու վրա և ամրացնելու էին Եկեղեցու
անդամների հավատը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 16.6-10
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես էին Պողոսը և նրա զուգընկերները (ինչպես օրինակ
Ղուկասը) ճամփորդելիս իմանում, թե ուր գնալ։

• Պողոսը և նրա զուգընկերներն ինչպե՞ս էին իմանում, թե ուր չգնալ։
Ինչպե՞ս էին նրանք իմանում, թե ուր գնալ:

• Պողոսն ի՞նչ տեսավ տեսիլքում։

• Պողոսը և նրա զուգընկերներն ինչպե՞ս արձագանքեցին Պողոսի
տեսիլքին։
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Ամփոփեք Գոր․ 16․11-13 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսը և Շիղան
երկար ճամփորդել էին, մինչև հասել էին Մակեդոնիայի քաղաքներից
մեկը՝ Փիլիպպե։ (Կարող եք հրավիրել ուսանողներին բացել
Աստվածաշնչյան քարտեզները, հ. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական
ճամփորդությունները» և գտնել Փիլիպպեն։) Շաբաթ օրը նրանք դուրս
եկան քաղաքից և գնացին գետի մոտ աղոթելու, ապա սկսեցին խոսել
այնտեղ հավաքված կանանց հետ։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 16.14-15
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչպես Լիդիա անունով մի կին արձագանքեց Պողոսի
ումունքներին։ (Դուք կարող եք բացատրել, որ [14-րդ հատվածում]
«ծիրանավաճառ» արտահայտությունը փաստում է, որ Լիդիան ծիրանի
էր վաճառում, ինչը շատ թանկ արժեր, և հավանաբար նշում է, որ Լիդիան
հարուստ և ազդեցիկ կին էր։)

• Լիդիան ինչպե՞ս արձագանքեց Պողոսի ուսմունքներին: (Դուք կարող
եք բացատրել, որ մտիկ անէ նշանակում է ուշադրություն դարձնել
կամ լսել։)

• Ո՞ր արտահայտությունն է Գոր․ 16․14-ում նշում, որ Լիդիան պատրաստ
էր ընդունելու ավետարանը։

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել Պողոսի փորձառությունից այն
մասին, թե ինչ կարող է պատահել, երբ մենք հետևում ենք
հայտնությանը։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր
բառեր, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկանում են, որ երբ մենք
հետևում ենք Աստծո հայտնությանը, այն կարող է մեզ առաջնորդել
դեպի այն անձնավորությունները, ովքեր պատրաստ են ընդունելու
ավետարանը։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին:)

Շեշտեք, որ հայտնությանը հետևելով, մենք կարող ենք նաև օգնել
ուրիշներին սկսել կամ շարունակել ավետարանն ընդունելու համար
պատրաստ լինելու գործընթացը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ սկզբունքը, հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքսի հետևյալ հայտարարությունը։
Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե մենք ինչ պետք է
անենք, որպեսզի ուղղորդվենք դեպի նրանք, ովքեր պատրաստ են
ստանալու ավետարանը։

«Մենք պետք է աղոթենք Տիրոջ օգնության և առաջնորդության համար,
որպեսզի գործիքներ լինենք Նրա ձեռքում այն անձնավորության համար, ով
այժմ պատրաստ է, նրա համար, ում Տերը ցանկանում է, որ մենք օգնենք
այսօր։ Ապա մեր հետագա անելիքներում մենք պետք է աչալուրջ լինենք
լսելու և հետամուտ լինելու Նրա Հոգու հուշումներին:

Այդ հուշումները կգան։ Անհամար անձնական վկայություններից մենք
գիտենք, որ Իր ձևով և Իր ժամանակին Տերը նախապատրաստում է մարդկանց ընդունելու
Իր ավետարանը։ Նման անձնավորությունները փնտրտուքի մեջ են լինում, և երբ մենք
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փորձում ենք գտնել նրանց, Տերը կպատասխանի նրանց աղոթքներին՝ մեր աղոթքներին
պատասխանելու միջոցով։ Նա կհուշի և կառաջնորդի նրանց, ովքեր ցանկանում են և
ովքեր անկեղծորեն առաջնորդություն են փնտրում, թե ինչպես, որտեղ, երբ և ում հետ
կիսվել Իր ավետարանով» (“Sharing the Gospel,” Ensign, Nov. 2001, 8)։

• Համաձայն Երեց Օուքսի խոսքերի, մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի
ուղղորդվենք դեպի նրանք, ովքեր պատրաստ են ընդունելու
ավետարանը։

Կարող եք կիսվել ձեր իսկ փորձառությամբ, թե Հոգու հուշումներին
ականջ դնելն ինչպես է առաջնորդել ձեզ դեպի այն մարդը, ով պատրաստ
էր ընդունելու ավետարանը կամ այն մասին, թե ինչպես է մեկ ուրիշը`
ականջ դնելով Հոգու հուշումներին, առաջնորդվել ու գտել ձեզ, երբ դուք
պատրաստ էիք ընդունել ավետարանը։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել փորձառությամբ, երբ իրենք կամ իրենց ծանոթներից մեկը
առաջնորդվել են դեպի այն անձնավորությունը, ով պատրաստ էր
ընդունելու ավետարանը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես, որտեղ, երբ և ում հետ
կարող են կիսվել ավետարանով։ Խրախուսեք նրանց գրի առնել իրենց
ստացած ցանկացած ոգեշնչումը և շարունակել աղոթել
առաջնորդության համար։

Գործք Առաքելոց 16․16–40
Պողոսը և Շիղան բանտարկվում են, այնուհետև ազատ արձակվում

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
16.16-19 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ արեց Պողոսը, երբ հանդիպեց մի աղախնի`
(հատված 16) աղջիկ ծառայի , ում մեջ բնակվում էր չար ոգի։ Կարող եք
բացատրել, որ հարցուկ ոգի ունենալ նշանակում է գուշակել կամ փորձել
գուշակել ապագան՝ օգտագործելով սնահավատ միջոցներ։

• Պողոսն ի վերջո ինչպե՞ս վարվեց չար ոգու հետ, որը մտել էր
աղջկա մեջ։

• Ի՞նչ խնդիրներ ունեցան աղջկա տերերը քաղաքում, երբ Պողոսը
աղջկան ազատեց չար ոգուց։

Ամփոփեք Գոր․ 16․20–24 հատվածները, բացատրելով, որ մարդիկ, ովքեր
այլևս չէին կարող օգուտ քաղել աղջկանից, Պողոսին ու Շիղային տարան
«զօրագլուխների» (հատված 20) կամ տեղի իշխանավորների մոտ և
հայտարարեցին, որ Պողոսն ու Շիղան ուսուցանել են մարդկանց չհետևել
Հռոմի օրենքին։ Զորագլուխների հրամանով Պողոսին ու Շիղային
ծեծեցին, բանտարկեցին ու կապեցին նրանց ոտքերը, որպեսզի
չկարողանային քայլել։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Գոր․ 16․25–36 հատվածների
ենթատեքստը, ուսանողներին բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր
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զույգին տվեք մեկական թերթիկ։ Հետևյալ ցանկը գրեք գրատախտակին և
հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգին արտագրել այն իրենց թերթիկի վրա։

Գործք Առաքելոց
16․25

Գործք Առաքելոց
16․26

Գործք Առաքելոց
16․27–28

Գործք Առաքելոց
16․29–30

Գործք Առաքելոց
16․31–32

Գործք Առաքելոց
16․33–34

Փոքր խմբերով հանձնարարություններ

Դասարանը փոքր խմբերի բաժանելը կարող է մասնակցելու հնարավորություն տալ ավելի
շատ ուսանողների։ Պարզ ցուցումներ տվեք, թե ուսանողներն ինչ են անելու միջոցառման
ժամանակ։ Կոնկրետ ժամանակ սահմանելը կարող է նաև օգնել ուսանողներին
կենտրոնանալ առաջադրանքի վրա։ Մեծ խմբով աշխատելիս ուսանողները հաճախ
տարբեր ժամանակահատվածներում են ավարտում առաջադրանքը և ստեղծվում է
անկարգ վիճակ։ Օգնեք ուսանողներին կենտրոնանալ և առավելագույնը քաղել
առաջադրանքից՝ ղեկավարելով միջոցառումը, մինչ շրջում եք խմբից խումբ։

Յուրաքանչյուր զույգին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ աղյուսակի
հատվածները, ապա հերթով նկարել պարզ նկարներ, որոնք
կներկայացնեն վեց հատվածների խմբերից յուրաքանչյուրը (զույգերի մի
ուսանողը կարող է նկարել երեք հատվածների խմբերը ներկայացնող
նկարներ, իսկ մյուս ուսանողը՝ մյուս երեք հատվածների խմբերը
ներկայացնող նկարներ): Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո
հրավիրեք ուսանողներին ցուցադրել և հակիրճ ձևով մեկնաբանել իրենց
նկարները մեկ այլ զույգի կամ ամբողջ դասարանին։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին խորացնել իրենց հասկացողությունը
Գոր․ 16․25–36-ի վերաբերյալ, տվեք հետևյալ հարցերը.

• Պողոսը և Շիղան ինչպե՞ս պատասխանեցին բանտապետի այն
հարցին, թե ինչպես կարող էր նա փրկվել։

• Բանտապետն ի՞նչ արեց, որպեսզի ցույց տար իր հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Գոր․ 16․31–33 հատվածներից այն
մասին, թե մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի փրկություն ստանանք։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ ճշմարտությունը. Փրկությունը
պահանջում է հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, և մենք ցուցադրում ենք
Նրա հանդեպ ունեցած մեր հավատը մկրտվելու միջոցով։)

Բացատրեք, որ փրկություն նշանակում է «թե ֆիզիկական, թե հոգևոր
մահից փրկվելը» (տես Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Փրկություն»,
scriptures.lds.org)։
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• Մկրտությունն ինչպե՞ս է ցույց տալիս մեր հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ:

• Ի լրումն մկրտությանը, ուրիշ ի՞նչ եղանակներով մենք կարող ենք
ցույց տալ մեր հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը:

Ամփոփեք Գոր․ 16․35-40 հատվածները, բացատրելով, որ զորագլուխները
բանտապետին լուր ուղարկեցին, որ թույլ տա Պողոսին ու Շիղային գնալ։
Պողոսը հրաժարվեց գնալ, քանի որ նա գիտեր իր իրավունքները որպես
Հռոմի քաղաքացի և գիտեր, որ նրանք անարդար էին վարվել իր հետ։
Առանց նախնական դատավարության Հռոմի քաղաքացուն ծեծելն
անօրինական էր։ Երբ զորագլուխներն իմացան, որ Պողոսն ու Շիղան
հռոմեացիներ են, նրանք վախեցան, քանի որ գիտեին, որ եթե իրենց
ղեկավարներն իմանային, թե ինչպես են վարվել Հռոմի քաղաքացիների
հետ, նրանք կարող էին պատժվել, նույնիսկ մահվան դատապարտվել։
Զորագլուխները եկան բանտ, ազատեցին Պողոսին և Շիղային ու
խնդրեցին նրանց հեռանալ քաղաքից:

Ավարտեք՝ բերելով ձեր վկայությունը Գոր․ 16-րդ գլխում ուսուցանված
ճշմարտությունների մասին։

Սերտման սուրբ գրության կրկնություն
Օգտագործեք կից աղյուսակը, որպեսզի կրկնեք սուրբ գրությունների
սերտման հատվածները, որոնք այս տարի ուսանողները սովորել են։
Բարձրաձայն կարդացեք աղյուսակի ձախ սյունակում տրված հարցը կամ
մտահոգությունը և հրավիրեք ուսանողներին գտնել սուրբ գրությունների
սերտման հատվածը, որի միջոցով կարելի է գտնել պատասխանը։
Կարող եք բարձրաձայն կարդալ հարցերը կամ մտահոգությունները
անկանոն կարգով։ Երբ ուսանողները գտնեն սուրբ գրությունը, հարցրեք
նրանց, թե ինչպես կարող է սուրբ գրությունների սերտման այդ հատվածն
օգնել մարդուն, ով ունի նման մտահոգություն։

Ես վախենում եմ ապրել այն ամենի համաձայն, ինչին հավատում եմ: Ինձ
մտահոգում է, թե ուրիշներն ինչ կմտածեն իմ մասին։

Մատթեոս

5.14–16

Փորձությունները և մարտահրավերները, որոնց ես հանդիպում եմ,
անհաղթահարելի են թվում:

Մատթեոս

11. 28–30

Ինչո՞ւ է մարգարեն կարողանում հայտնություն ստանալ ողջ
Եկեղեցու համար:

Մատթեոս

16.15–19

Ես սիրում եմ Երկնային Հորը, սակայն այս պահին դժվարանում եմ սիրել իմ
ընկերներից մեկին։ Իրո՞ք Աստված պահանջում է, որ ես սիրեմ նրան։

Մատթեոս

22.36–39

Ես գիտեմ, որ քահանայություն կրելով պարտավորություն ունեմ ծառայելու
միսիա այնտեղ, որտեղ Տերը կկանչի ինձ, սակայն ինձ անհանգստացնում է
մտերիմներից հեռու և միայնակ լինելը։

Մատթեոս

28.19–20

Որտեղի՞ց գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսն իսկապես հարություն է առել
ֆիզիկական մարմնով, որն ունի միս ու ոսկոր։

Ղուկաս

24.36–39

Արդյո՞ք մկրտությունն իսկապես անհրաժեշտ է Աստծո հետ ապրելու համար: Հովհաննես

3.5
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Ոմանք ասում են, որ կարևոր չէ, թե արդյոք ես ընտրում եմ հետևել Հիսուս
Քրիստոսին, թե մեկ ուրիշին։ Եթե ես լավ մարդ եմ, ես երկինք կգնամ։

Հովհաննես

14.6

Ո՞րն է լավագույն եղանակը, որով կարող եմ ցույց տալ Տիրոջը, որ ես սիրում
եմ Իրեն:

Հովհաննես

14.15

Ինչո՞ւ է կարևոր ճանաչել Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին։ Հովհաննես

17.3

Ի՞նչ պետք է անեմ, որ ստանամ Սուրբ Հոգու պարգևը: Գործք

Առաքելոց

2․36–38

Արդյո՞ք կար մեկը աստվածաշնչյան ժամանակներում, ով գիտեր և
մարգարեանում էր վերջին օրերում ավետարանի Վերականգնման մասին:

Գործք

Առաքելոց

3․19–21
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Գործք Առաքելոց 17
Նախաբան
Փիլիպպեից հեռանալուց հետո Պողոսը և Շիղան
ուսուցանեցին ավետարանը Թեսաղոնիկեում և
Բերիայում։ Այս քաղաքներում անհավատների կողմից
հալածանքները ստիպեցին Պողոսին փախչել Աթենք,

որտեղ էլ Արիսպագոսի մեջ նա ուսուցանեց մարդկանց
Աստծո ճշմարիտ էության մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 17․1–15
Թեսաղոնիկեի որոշ հրեաներ փորձում են խանգարել Պողոսին քարոզելու
ավետարանը

Հրավիրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչ խորհուրդ կտան մարդկանց
հետևյալ իրավիճակներում.

1. Մի երիտասարդ տղամարդ, ով Եկեղեցու անդամ է, լսում է, թե ինչպես
է Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամը խոսում Երկնային Հոր
ծրագրում ամուսնության և ընտանիքի կարևորության մասին։ Այդ
երիտասարդի մի քանի ընկերներ իրենց անհամաձայնությունն են
հայտնում Առաքյալի ուսմունքների վերաբերյալ։ Երիտասարդը
ցանկանում է անձամբ իմանալ, թե արդյոք Առաքյալի ուսմունքները
ճշմարիտ են, թե ոչ։

2. Երիտասարդ կինը հարցականի տակ է դնում Հանգստության օրվա
սուրբ պահելու կարևորությունը: Նրա ընկերներից շատերը կիրակի
օրն անց են կացնում գնումներ կատարելով ու քնելով և նրանց չի
անհանգստացնում եկեղեցի գնալը։ Նրա մայրը բացատրում է
օրհնությունների մասին, որոնք տրվում են կիրակի օրը Տիրոջը
փառաբանելու շնորհիվ, սակայն երիտասարդ կինը դժվարանում է
հավատալ, որ Հանգստյան օրվա սուրբ պահելը կարևոր է։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 17 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել սկզբունքները, որոնք կօգնեն նրանց անձամբ իմանալ այն
ուղերձների ճշմարտացիության մասին, որոնք մենք ստանում ենք Տիրոջ
ծառաներից։

Բացատրեք, որ Պողոսը և Շիղան ճամփորդեցին Թեսաղոնիկե, որտեղ
ուսուցանեցին հրեաների ժողովարանում։ (Կարող եք հրավիրել
ուսանողներին գտնել Թեսողոնիկեն Աստվածաշնչյան քարտեզներում,
հ. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները»։)
Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 17.1-3
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պողոսն ինչ
էր օգտագործում հրեաներին ուսուցանելու համար։

• Պողոսն ի՞նչ էր օգտագործում հրեաներին ուսուցանելու համար։

674



Բացատրեք, որ առաջներին դնում (հատված 3) նշանակում է ցույց տալ կամ
հայտարարել։ Պողոսն օգտագործում էր սուրբ գրությունների
հատվածներ, որպեսզի հայտարարեր կամ ցույց տար, որ Հիսուսը
Քրիստոսն է:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 17․4-5
հատվածները, և դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե
Թեսաղոնիկեի ժողովուրդն ինչպես արձագանքեց Պողոսի ուսմունքներին:
Դուք կարող եք բացատրել, որ միացան նշանակում է հավաքվել նրանց
հետ միասին և անպիտան նշանակում է չար։

• Ինչպե՞ս էին մարդիկ արձագանքում Պողոսի ուսմունքներին։

Ամփոփեք Գոր․ 17․6-9 հատվածները, բացատրելով, որ անհավատների
մի խումբ փորձում էր գտնել Պողոսին ու Շիղային։ Երբ նրանք չէին
կարողանում գտնել նրանց, գնացին Թեսաղոնիկեի կառավարիչների մոտ
և հայտարարեցին, որ Պողոսի ուսմունքները սպառնալիք էին
ներկայացնում Կեսարի իշխանությանը։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 17.10-12
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, փնտրելով, թե ուր
փախան Պողոսն ու Շիղան։ Հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել իրենց
գտած նյութը։

• Համաձայն 12-րդ հատվածի, ինչպե՞ս էին Բերիայի հրեաներն
արձագանքում Պողոսի ուսմունքներին։

Հետևյալ անավարտ նախադասությունն արտագրեք գրատախտակին․

__________________________ + _____________________________
= Հավատ

• Համաձայն 11-րդ հատվածի, ի՞նչ արեցին մարդիկ առաջին հերթին,
որն էլ հավատ առաջացրեց Պողոսի ուսմունքների հանդեպ։ (Երբ
ուսանողները պատասխանեն, գրատախտակին գրեք հետևյալ
նախադասությունը, որպես հավասարման առաջին մաս․ Նրանք
ընդունեցին Պողոսի խոսքերը բոլոր հոժարությամբ։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում
«[ընդունել] խոսքը բոլոր յօժարութեամբ», դասարան բերեք մի գնդակ և
երկու ուսանողների հրավիրեք առաջ գալ։ Նրանցից մեկին խնդրեք
պատրաստ լինել բռնելու գնդակը և հրահանգեք մյուս ուսանողին
գնդակը նետել առաջին ուսանողին։ Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչից
ելնելով կարող են ասել, որ առաջին ուսանողը պատրաստ էր
բռնելու գնդակը։

Հաջորդը, հրավիրեք առաջին ուսանողին ներկայացնել, որ ինքը
պատրաստ չէ բռնել գնդակը և մնալ այդ դրության մեջ այնքան ժամանակ,
մինչև մյուս ուսանողը նորից նետի գնդակը։ Մյուս ուսանողին խնդրեք
նետել գնդակը (զգույշ լինել, որպեսզի վնաս չհասցվի)։ Հարցրեք
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ուսանողներին, թե ինչից ելնելով կարող են ասել, որ առաջին ուսանողը
պատրաստ չէր բռնել գնդակը։ Հրավիրեք երկու ուսանողներին էլ
վերադառնալ իրենց տեղերը։

Հրավիրեք ուսանողներին ներկայացնել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
ցույց տան, որ պատրաստ են ընդունել Աստծո ծառաների խոսքերը։ Ապա
խնդրեք նրանց ներկայացնել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի ցույց տան,
որ մարդը պատրաստ չէ ընդունել Աստծո ծառաների խոսքերը։ (Օրինակ,
ուսանողները կարող են փակել իրենց սուրբ գրությունները, խոսել
կողքինի հետ կամ զբաղվել ինչ-որ էլեկտրոնային սարքավորմամբ։)

• Բացի արտաքին տվյալներից, ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ մարդու
սրտում և մտքում, երբ նա պատրաստ է ընդունել ավետարանի
ուղերձը։

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակին գրված
հավասարության երկրորդ մասի վրա.

• Համաձայն 11-րդ հատվածի, ուրիշ ի՞նչ արեցին մարդիկ, որն էլ հավատ
առաջացրեց Պողոսի ուսմունքների հանդեպ։ (Երբ ուսանողները
պատասխանեն, գրատախտակին գրեք հետևյալ նախադասությունը,
որպես հավասարման երկրորդ մաս․ Նրանք ամեն օր ուսումնասիրում
էին սուրբ գրությունները, որպեսզի հասկանային Պողոսի խոսքերը։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Գոր․ 17․10-12 հատվածներից, որ
կարող է ամրացնել մեր հավատն առ Աստծո ծառաների խոսքերը։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
ընդունում ենք Աստծո ծառաների խոսքերը բոլոր հոժարությամբ և
ամեն օր ուսումնասիրում սուրբ գրությունները, ապա նրանց խոսքերի
հանդեպ մեր հավատը կամրապնդվի։)

Վերանայեք դասի սկզբում նկարագրված սցենարները։

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել այս սցենարի մարդկանց։

• Ինչպե՞ս կարող է սուրբ գրությունների ամենօրյա
ուսումնասիրությունն ազդել ճշմարտությանը հավատալու մեր
ունակության վրա։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն ժամանակների մասին, երբ զգացել
են, որ այս սկզբունքը ճշմարիտ է։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել իրենց փորձառություններով:

Խրախուսեք ուսանողներին ընդունել մարգարեների, ղեկավարների,
ուսուցիչների և ծնողների խոսքերը «բոլոր հոժարությամբ» և ամեն օր
կարդալ սուրբ գրությունները։

Ամփոփեք Գոր․ 17․13–15 բացատրելով, որ երբ հրեաները Թեսաղոնիկեում
լսեցին, որ Պողոսը քարոզում էր Բերիայում, նրանք եկան զայրացնելու
Բերիայի ժողովրդին։ Պողոսը կրկին ստիպված էր փախչել, ուստի նա
ճամփորդեց դեպի Աթենք։
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Գործք Առաքելոց 17․16–34
Պողոսն ուսուցանում է Արիսպագոսում

Հրավիրեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչի լուսանկարները, համար
29, «Աթենք», Աստվածաշնչի հավելվածում։ Նշեք, որ այս լուսանկարում
պատկերված է Աթենքի մի շարք տաճարներից մեկը, որ օգտագործվում
էին կեղծ աստվածներին երկրպագելու համար։ Այս տաճարների մեջ
գտնվում էին այդ աստվածներին պատկերող ձեռակերտ արձաններ։
Դրսում գտնվում էին զոհասեղաններ, որոնց վրա զոհեր էին մատուցվում
այս կեղծ աստվածներին։

Ամփոփեք Գործք Առաքելոց 17․16-21 հատվածները, բացատրելով, որ
Պողոսին լուրջ անհանգստացնում էր Աթենքի կռապաշտությունը, և նա
ուսուցանում էր ժողովարանում և փողոցներում։ Այդ ժամանակ
փիլիսոփաները հրավիրեցին Պողոսին բացատրելու իր «նոր
վարդապետութիւնը» (Գոր․ 19) հրեական խորհրդում, որը հանդիպում էր
Արիսպագոսում։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 17.22-23
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Պողոսն ինչ
նկատեց Աթենքի զոհասեղաններից մեկի վրա։

• Պողոսն ի՞նչ նկատեց Աթենքի զոհասեղաններից մեկի վրա։

Բացատրեք, որ 22-րդ հատվածում գրված է, որ Պողոսը գովում է
աթենացիներին, ասելով, որ նրանք «կրօնասէր» են, նկատի ունենալով,
որ նրանք մեծ տեղ էին տալիս կրոնին կամ նրբանկատ էին աստվածային
բաների հանդեպ (Գոր․ 17․22, ծանոթագրություն ա)։ «Անծանոթ աստծուն»
(հատված 23) նվիրված զոհասեղան կառուցելով, աթենացիները փորձում
էին մեղմել անծանոթ աստծո կամ այն աստծո զայրույթը, որի անունը
նրանք չգիտեին։ Ակնհայտ էր, որ նրանք չէին կամենում վիրավորել կամ
անտեսել որևէ աստծո։

Մատնանշեք Գոր․ 17․23-ի վերջին նախադասությունը և ապա հարցրեք․

• Պողոսն ինչո՞ւ անդրադարձավ «անծանոթ աստծուն» նվիրված այս
զոհասեղանին։ (Նա օգտագործեց այն՝ ճշմարիտ Աստծուն, Երկնային
Հորը նրանց ներկայացնելու համար, այն Աստծուն, որին նրանք չէին
ճանաչում։)

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի կամ փոքր խմբերի։ Հրավիրեք
խմբերից յուրաքանչյուրին Գոր․ 17․24–31 հատվածներում գտնել որքան
հնարավոր է շատ ճշմարտություններ այն Աստծո մասին, որն անծանոթ
էր Աթենքի մարդկանց։ Մինչ նրանք ուսումնասիրում են, գրատախտակին
գրեք այդ հատվածներից յուրաքանչյուրի համարը (24–31)։ Բավարար
ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների մոտենալ
գրատախտակին և համապատասխան հատվածի կողքին գրել իրենց
բացահայտած ճշմարտությունները։ (Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
ճշմարտություն գտնել Գոր․ 17․27-ում, դուք կարող եք հուշել նրանց
կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն Գոր․ 17․27, ծանոթագրություն բ։)

Նաև կարող եք առաջարկել, որ ուսանողներն իրենց սուրբ
գրություններում նշեն ճշմարտություններից յուրաքանչյուրը։
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Գրատախտակին գրված ճշմարտությունները կարող են ներառել
հետևյալը․

Հատված 24. Աստված արարեց երկիրը։

Հատված 25. Աստված է ամեն արարածի կյանք տվողը։

Հատված 26. Աստված է տնօրինում բոլոր կյանքերը։

Հատված 27. Եթե մենք կամենանք փնտրել Աստծուն, մենք կտեսնենք,
որ Նա հեռու չէ մեզանից։

Հատված 28. Մենք Աստծո ազգիցն ենք։

Հատված 29. Մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով:

Հատված 30. Աստված պատվիրում է բոլորին ապաշխարել։

Հատված 31. Աստված կդատի մեզ, Աստված ողջ մարդկությանը
հարություն կտա։

Հրավիրեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին գրված
ճշմարտություններից մեկը, որը մեծ նշանակություն ունի նրանց համար։
Մի քանի ուսանողների խնդրեք կիսվել իրենց ընտրած ճշմարտությամբ և
ասել, թե ինչու է այն կարևոր իրենց համար:

Որոշել, թե ինչ ուսուցանել

Երբ որոշեք, թե որ վարդապետություններն ու սկզբունքները պետք է շեշտեք դասի
ժամանակ, առաջնորդություն փնտրեք Սուրբ Հոգուց, փորձեք գտնել ոգեշնչված հեղինակի
մտադրությունը, խորհեք, թե որոնք են հիմնական վարդապետությունները և դարձի բերող
սկզբունքները և խորհեք ուսանողների կարիքների մասին։

Նշեք «Մենք Աստծո ազգիցն ենք» վարդապետությունը։

• Ի՞նչ է նշանակում լինել Աստծո «ազգիցը»: (Մենք Երկնային Հոր
հոգեղեն զավակներն ենք:)

• Ինչո՞ւ է շատ կարևոր հասկանալ այս վարդապետությունը: (Դա կօգնի
մեզ հասկանալ, թե որքան թանկ ենք Երկնային Հոր համար և նաև
հասկանալ Նրա նման դառնալու մեր ներուժը։)

• Ի՞նչ խնդիրներ կամ շփոթմունք կարող է առաջ գալ այս
վարդապետությունը չհասկանալուց:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ միտքը։ Ուսանողներին
հանձնարարեք ուշադրություն դարձնել այն մտքի վրա, թե ինչու նախ և
առաջ մենք պետք է հիշենք մեզ և ամենակարևորը տեսնենք մեզ` որպես
Աստծո զավակներ։
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«Զգույշ եղեք, երբ բնութագրում եք ինքներդ ձեզ։ Ձեզ բնութագրելիս մի նշեք
որևէ աշխարհիկ առանձնահատկություն։ Մեզ բնութագրող միակ

առանձնահատկությունը պետք է լինի այն, որ մենք Աստծո որդին կամ
դուստրն ենք։ Այդ փաստը գերազանցում է մնացած բոլոր հատկանիշներին՝
ներառելով ազգությունը, մասնագիտությունը, ֆիզիկական հատկանիշները,
լավ համբավը կամ նույնիսկ կրոնական պատկանելությունը» (“How to

Define Yourself,” New Era, June 2013, 48)։

• Ինչո՞ւ է կարևոր հիշել, որ մենք առաջին հերթին և ամենակարևորը
Աստծո զավակներն ենք։

Անդրադարձեք «Եթե մենք կամենանք փնտրել Աստծուն, մենք կտեսնենք,
որ Նա հեռու չէ մեզանից» սկզբունքին։

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք ձգտել ճանաչել և մոտենալ Աստծուն։

• Աստծո հետ ունեցած մեր կապի ըմբռնումն ինչպե՞ս է ազդում Նրան
փնտրելու մեր ցանկության վրա։

• Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ Երկնային Հայրը մոտ է ձեզ։

Օգնեք ուսանողներին զգալ վարդապետությունների և սկզբունքների
ճշմարտությունն ու կարևորությունը

Երբ ուսանողները սուրբ գրություններում գտնեն և հասկանան ավետարանի
վարդապետությունները և սկզբունքները, նրանք կարող են զգալ դրանց ճշմարտությունն
ու կարևորությունը Հոգու միջոցով։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին անել դա, խրախուսեք
նրանց կենտրոնանալ վարդապետության կամ սկզբունքի հետ կապված անձնական
փորձառությունների վրա և կիսվել դրանցով։

Ամփոփեք Գոր․ 17․32–34 հատվածները, բացատրելով, որ աթենացիները
տարբեր կերպ արձագանքեցին, երբ Պողոսն ակնարկեց «մեռելների
հարության» մասին (հատված 32)։ Ոմանք ծաղրեցին Պողոսին, ոմանք էլ
ցանկացան ավելին լսել, իսկ ոմանք էլ հավատացին։

Դուք կարող եք վկայել, որ ուսանողները կարող են ճանաչել և հասկանալ
Աստծուն, չնայած Նա անծանոթ է շատ մարդկանց։ Հրավիրեք
ուսանողներին թերթիկի կամ քարտի վրա գրել Անծանոթ Աստծուն և
թվարկել ուղիներ, որոնց միջոցով նրանք կարող են փնտրել և
հարաբերություններ զարգացնել Աստծո հետ։ Խրախուսեք նրանց
փակցնել այս թերթիկն այնպիսի մի տեղ, որ հիշեցնի իրենց
նպատակների մասին։
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ԴԱՍ 95

Գործք Առաքելոց 18-19
Նախաբան
Կորնթոսում Պողոսը մերժվում է շատ հրեաների կողմից,
սակայն այնտեղ հաջողության է հասնում հեթանոսների
մեջ։ Մի արդարակյաց ամուսնական զույգ՝ Ակյուղասը և
Պրիսկիղան, օգնում են Ապողոսին հասկանալ Աստծո

ճանապարհը։ Պողոսը քարոզում է Սուրբ Հոգու մասին,
գործում է հրաշքներ և խուսափում է Եփեսոսոսի
թատրոնում հավաքված անկարգապահ ամբոխից։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 18․1–17
Պողոսն ուսուցանում է Կորնթոսում
Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցերը և հրավիրեք ուսանողներին
գրել իրենց պատասխանները դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում․

• Ինչպե՞ս եք դուք մասնակցել Տիրոջ աշխատանքին։

• Ի՞նչ դժվարություններ եք ունեցել, երբ փորձել եք կատարել Տիրոջ
աշխատանքը։

Մի քանի ուսանողների խնդրեք կիսվել իրենց պատասխաններով։ Մինչ
ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․18 գլուխը, հրավիրեք նրանց փնտրել
մի սկզբունք, որը կարող է օգնել նրանց, մինչ նրանք կփորձեն կատարել
Տիրոջ աշխատանքը։

Ամփոփեք Գործք Առաքելոց 18․1-4 հատվածները, բացատրելով, որ
Պողոսը հեռացավ Աթենքից և ուղևորվեց Կորնթոս, որտեղ
ժողովարանում ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։ (Կարող եք
հրավիրել ուսանողներին բացել Աստվածաշնչյան քարտեզները, հ. 13,
«Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները» և գտնել
Աթենքն ու Կորնթոսը։)

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 18.5-6
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով
դժվարությունները, որոնց Պողոսը հանդիպեց, մինչ Կորնթոսում
հրեաներին ուսուցանում էր Հիսուս Քրիստոսի մասին։

• Ի՞նչ դժվարությունների հանդիպեց Պողոսը։

• Ի՞նչ որոշեց անել Պողոսը, երբ հրեաները ժողովարանում մերժեցին
նրա ուղերձը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 18.7-10
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել նրան, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ, որը քաջալերեց Պողոսին։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, որը քաջալերեց Պողոսին։
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• Համաձայն 10-րդ հատվածի, Տերն ի՞նչ խոստացավ Պողոսին, եթե նա
քարոզեր ավետարանը։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
Տերն ինչ կանի նրանց համար, ովքեր արժանապատվորեն կատարում
են Իր աշխատանքը։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր
օգտագործել, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ
սկզբունքը. Եթե մենք արժանապատիվ կյանքով ենք ապրում, Տերը
մեզ հետ կլինի, երբ մենք կատարենք Նրա աշխատանքը:)

• Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Տերը ձեզ հետ կլինի, եթե դուք կատարեք
Նրա աշխատանքը։

Խնդրեք ուսանողներից մեկին` բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս
Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Ձեզանից ոմանք, հնարավոր է, ամաչկոտ են էությամբ կամ իրենց
համարում են անհամապատասխան՝ կոչումն ընդունելու համար։ Հիշեք …
դա Տիրոջ աշխատանքն է, իսկ երբ մենք Տիրոջ այգում ենք, մենք Տիրոջ
օգնության իրավունքն ունենք: Հիշեք, որը Տերը կամրացնի մեր մեջքը՝ կրելու
համար այն բեռը, որը դրվում է դրա վրա» («Սովորել, կատարել, լինել»,
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 62):

• Ե՞րբ է Տերը եղել ձեզ հետ, երբ դուք կատարել եք Նրա աշխատանքը:
Ինչպե՞ս եք դուք իմացել, որ Նա ձեզ հետ է:

Ամփոփեք Գոր․ 18․11–17 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսը
շարունակեց մեկ ու կես տարի քարոզել Կորնթոսում (և հավանական է, որ
այս ժամանակահատվածում է գրել թեսաղոնիկեցիներին գրված
թղթերը)։ Մինչ նա Կորնթոսում էր, որոշ հրեաներ փորձեցին դատ
հարուցել Պողոսի դեմ իր ուսմունքների համար, սակայն փոխանորդ
բդեշխը մերժեց գործը։

Գործք Առաքելոց 18․18–28
Ակյուղասը և Պրիսկիղան օգնում են Ապողոսին հասկանալ Աստծո ճանապարհը

Ամփոփեք Գոր․ 18․18-23 հատվածները, բացատրելով, որ Ակյուղաս և
Պրիսկիղա ամուսիններն ուղեկցեցին Պողոսին մինչև Եփեսոս։ Զույգին
թողնելով Եփեսոսում, Պողոսը ուղևորվեց Երուսաղեմ, ապա դեպի
հյուսիս՝ Անտիոք։ Անտիոքում նա ավարտեց իր երկրորդ միսիոներական
ճամփորդությունը, որը տևեց երեք տարի, և նա անցավ մոտ 3000 մղոն
(մոտ 4828կմ)։ Որոշ ժամանակ անց նա հեռացավ Անտիոքից և սկսեց իր
երրորդ միսիոներական ճամփորդությունը՝ շրջելով ճյուղերում, որոնք նա
էր նախապես հիմնել և ամրապնդելով անդամներին։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 18.24–25
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել , ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ Եփեսոսում Պողոսի հեռանալուց հետո։

• Ի՞նչ պատահեց Եփեսոսում Պողոսի հեռանալուց հետո։
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• Ապողոսն արդեն ի՞նչ էր հասկանում «Տիրոջ ճանապարհի» մասին։
(հատված 25):

• Ի՞նչ գիտելիք էր պակասում Ապողոսին։ («Միայն Յովհաննէսի
մկրտութիւնը» իմանալով [հատված 25], Ապողոսին պակասում էր
Փրկիչի ավետարանի կատարյալ հասկացողությունը։)

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 18․26
հատվածները։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչ արեցին
Ակյուղասը և Պրիսկիղան, երբ լսեցին Ապողոսի ուսմունքները։

• Ի՞նչ արեցին Ակյուղասը և Պրիսկիղան, երբ լսեցին Ապողոսի
ուսմունքները։

• Ի՞նչ է նշանակում, որ նրանք «էլ աւելի ստոյգ Աստուծոյ ճանապարհը
բացատրեցին նորան» (հատված 26): (Ակյուղասը և Պրիսկիղան
ավելին ուսուցանեցին Ապողոսին Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
ավետարանի մասին, որով ավելացրին Ապողոսի գիտելիքը և
հասկացողությունը։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 18.27-28
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով փաստեր, որ
Ակյուղասը և Պրիսկիղան օգնեցին Ապողոսին ավելի ստույգ հասկանալ
Աստծո ճանապարհը։

• Այս հատվածների ո՞ր արտահայտություններն են շեշտում, որ
Ակյուղասը և Պրիսկիղան օգնեցին Ապողոսին ավելի ստույգ
հասկանալ Աստծո ճանապարհը։

Գործք Առաքելոց 19․1–20
Պողոսը շնորհում է Սուրբ Հոգու պարգևը և հրաշքներ է գործում
Բացատրեք, որ մի շարք վայրերում ճամփորդելուց հետո Պողոսը
վերադարձավ Եփեսոս։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Գոր․ 19.2-6 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչպես օգնեց Եփեսոսի մարդկանց ավելի ստույգ
հասկանալ Աստծո ճանապարհը։

• Պողոսի օգնությամբ ո՞ր վարդապետությունը սկսեցին ավելի լավ
հասկանալ Եփեսոսի աշակերտները։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի
գլխավորությամբ հրատարակված հետևյալ հայտարարությունը:
Հանձնարարեք դասարանին ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին,
թե այս մարդիկ ինչու պետք է վերամկրտվեին։

«Թվում է … որ որոշ աղանդավոր հրեաներ մկրտում էին Հովհաննես [Մկրտիչի] նման, բայց
մոռանում էին տեղեկացնել նրանց, որ կար Հիսուս Քրիստոս անունով մեկը, ում պետք է
հետևեին, մկրտեին կրակով և Սուրբ Հոգով, ինչն էլ ցույց տվեց այդ նորադարձներին, որ
նրանց առաջին մկրտությունը եղել է անօրինական, և երբ նրանք լսեցին սա,
ուրախությամբ մկրտվեցին, որից հետո ձեռքեր դրվեցին նրանց վրա և նրանք ստացան
պարգևներ՝ համաձայն խոստումի» («Մկրտություն», հոդվածը լույս է տեսել Times and
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Seasons ամսագրում 1842թ․ սեպտեմբերի 1-ին, էջ 904, ուղղագրությունն
արդիականացված է, Ջոզեֆ Սմիթը եղել է պարբերականի խմբագիրը)։

• Եփեսոսի որոշ մարդիկ ինչո՞ւ վերամկրտվելու կարիք ունեին:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Գոր․ 19․2–6-ից: (Չնայած
ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, օգնեք նրանց
նշել հետևյալ ճշմարտությունը. Մկրտությունը պետք է կատարվի
Աստծո լիազորված ծառայի կողմից: Մկրտությունը ամբողջական
դարձնելու համար դրան պետք է հաջորդի Սուրբ Հոգու ընդունումը։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը․

«Մի մարդ մկրտեք, թե մի պարկ ավազ, տարբերություն չի լինի, եթե դա
չարվի մեղքերի թողության և Սուրբ Հոգին ստանալու համար։ Ջրով
մկրտությունը միայն մկրտության կեսն է, և ոչնչով օգտակար չէ առանց մյուս
կեսի, այսինքն՝ Սուրբ Հոգով մկրտության» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 102)։

Ամփոփեք Գոր․ 19․7-10 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսը
շարունակեց քարոզել Եփեսոսում ավելի քան երկու տարի։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 19.11-12
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ հրաշքներ տեղի ունեցան Եփեսոսում, մինչ Պողոսն
այնտեղ էր։

• Ի՞նչ հրաշքներ գործեց Աստված Պողոսի միջոցով։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե Աստված ինչ է անում Իր լիազորված ծառաների միջոցով։
(Օգտագործելով իրենց սեփական բառերը, ուսանողները պետք է
ներկայացնեն մի ճշմարտություն, որը նման է հետևյալին. Ուղիներից
մեկը, որով Աստված հայտնի է դարձնում Իր զորությունը, Նրա
լիազորված ծառաների միջոցով է։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 19.13-16
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ որոշ հրեաներ փորձեցին դևեր
հանել, ինչպես Պողոսն էր արել։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ քահանայապետի յոթ որդիները փորձեցին
հանել չար ոգուն։

• Չար ոգին ո՞ւմ էր պաշտոնապես ընդունում։ Չար ոգին ո՞ւմ
պաշտոնապես չէր ընդունում։
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• Չար ոգին ինչո՞ւ պաշտոնապես չէր ընդունում Սկևայի որդիներին։
(Քանի որ նրանք լիազորված չէին ծառայելու Հիսուս Քրիստոսի
անունով։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 19.17-20
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ արեցին շատ մարդիկ, երբ իմացան այս իրադարձության մասին։
Բացատրեք, որ «կախարդութեան» (հատված 19) ասելով նկատի ունեն
հմայությունները և այլ չար սովորությունները։

• Այս իրադարձությունից հետո շատ մարդիկ ի՞նչ արեցին, որպեսզի
ցույց տան իրենց հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ (Նրանք
խոստովանեցին և հրաժարվեցին իրենց չար սովորություններից,
այրելով իրենց գրքերը, որոնք կապված էին այդ
սովորությունների հետ։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
ինչպես կարող ենք ցույց տալ մեր հավատն առ Հիսուս Քրիստոս։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ սկզբունքը. Խոստովանելով և
խուսափելով չար սովորություններից, մենք ցույց ենք տալիս մեր
հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը:)

• Ի՞նչ զոհաբերություն պիտի անենք, որպեսզի թողնենք մեր
խոստովանած մեղքը։

Վկայեք, որ կարևոր է ցույց տալ մեր հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը ոչ
միայն մեր մեղքերը խոստովանելու, այլ նաև ցանկացած բան թողնելու
միջոցով, որը մեզ կարող է հետ տանել դեպի այդ մեղքերը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե արդյոք իրենց կյանքում կա մի բան,
ինչը Տերը կցանկանար, որ նրանք դադարեցնեին։ Խրախուսեք նրանց
գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման, որը կստանան այս
դասի ընթացքում:

Օգնեք ուսանողներին կիրառել վարդապետություններն ու
սկզբունքները

Ուսանողներին հնարավորություններ տվեք խորհելու իրենց իրավիճակների մասին և
որոշելու առանձնահատուկ ուղիներ, որոնց միջոցով կարող են կիրառել սկզբունքը և
վարդապետությունը։ Մինչ ուսանողներին ժամանակ է հատկացվում խորհելու համար, թե
ինչպես անհատականացնել սկզբունքը, Հոգին կարող է առաջնորդել նրանց։

Գործք Առաքելոց 19․21–40
Կեղծ աստվածուհի Արտեմիսին երկրպագողները ամբաստանում են Պողոսին և
իրարանցում ստեղծում քաղաքում

Ամփոփեք Գոր․ 19․21-40 հատվածները, բացատրելով, որ Եփեսոսի
տնտեսական վիճակը կախված էր Արտեմիսին երկրպագելուց, որը
հռոմեական կեղծ աստվածուհի էր։ Կեղծ աստվածների դեմ ուղղված
Պողոսի քարոզի արդյունքում Արտեմիսի համար սրբավայրեր և կուռքեր
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կառուցող արհեստավորները ժողովրդին տրամադրեցին Պողոսի դեմ։
Շփոթված ժողովուրդը աղմուկ աղաղակով հավաքվեց քաղաքի
թատրոնում (որտեղ տեղավորվում էր 24000 մարդ)։ Պողոսը ցանկանում
էր խոսել ամբոխի հետ, սակայն որոշ աշակերտներ և գլխավոր
պաշտոնյաներ համոզում էին նրան չմտնել թատրոն։ Ատենադպիրը
հանդարտեցնում է ամբոխին, և նրանք ցրվում են։ Շեշտեք, որ Պողոսի
պաշտպանվելը օրինակ է, թե ինչպես Աստծո աշխատանքը չի խափանվել
նույնիսկ ամբարիշտ ամբոխներին հանդիպելիս։ (Այդ ժամանակ էր, որ
Պողոսը Եփեսոսում [մոտավորապես մ.թ. 57թվին] գրեց Ա
Կորնթացիս գիրքը։)

Ամփոփեք, ձեր վկայությունը բերելով այս դասին ուսուցանված
ճշմարտությունների մասին:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Գործք Առաքելոց 13–19
(Մաս 19)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Գործք Առաքելոց 13-19 գլուխներում (մաս 19) ուսանողների սովորած վարդապետությունների և սկզբունքների
հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսված ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս: Դասը, որը դուք սովորեցնում
եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ
Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Գործք Առաքելոց 13–14)
Մինչ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Պողոսի և Բառնաբասի հանդիպումը մոգի հետ, նրանք սովորեցին, որ
Աստծո զորությունն ավելի մեծ է, քան դևի զորությունը։ Մինչ Պողոսն ուսուցանում է Փրկիչի և
փորձությունների մասին, ուսանողները նկատում են հետևյալ սկզբունքները․ Մեր մեղքերը կարող են ներվել և
մենք կարող ենք արդարացվել Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով։ Մինչ մենք հավատարմությամբ

կանցնենք փորձությունների միջով, մենք կնախապատրաստվենք սելեստիալ արքայություն մտնելու համար:

Օր 2 (Գործք Առաքելոց 15)
Ուսումնասիրելով, թե ինչպես էին Եկեղեցու ղեկավարները միասին որոշումներ կայացնում, ուսանողները

սովորեցին, որ մենք կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը Նրա ապրող մարգարեների և առաքյալների, սուրբ
գրություններն ուսումնասիրելու և Սուրբ Հոգու ոգեշնչման միջոցով։ Նրանք նաև սովորեցին, որ միասին

խորհրդակցելու և Աստծուց հայտնություն փնտրելու միջոցով Եկեղեցու ղեկավարները ոգեշնչում են ստանում

դժվարին խնդիրների լուծման վերաբերյալ։

Օր 3 (Գործք Առաքելոց 16-17)
Պողոսի և Շիղայի միսիայի պատմությունից ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունը․ Երբ հետևում

ենք Աստծո տված հայտնությանը, մենք կարող ենք առաջնորդվել դեպի նրանց, ովքեր պատրաստ են
ստանալու ավետարանը։ Փրկությունը պահանջում է հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, և մենք ցուցադրում ենք
Նրա հանդեպ ունեցած մեր հավատը մկրտվելու միջոցով։ Եթե մենք ստանում ենք Աստծո ծառաների

խոսքերը մտքի պատրաստակամությամբ և ամեն օր ուսումնասիրում սուրբ գրությունները, ապա նրանց

խոսքերի հանդեպ մեր հավատը կամրապնդվի։

Օր 4 (Գործք Առաքելոց 18-19)
Պողոսին ուղղված Տիրոջ հավաստիացումների միջոցով, որոնք տրվեցին նրան Կորնթոսի ժողովրդից
հիասթափվելու ժամանակ, ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք արժանապատվորեն ապրենք, Տերը մեզ
հետ կլինի, երբ մենք կատարենք Նրա աշխատանքը։ Մինչ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Պողոսի
ուսմունքները և բժշկումները Եփեսոսում, նրանք սովորեցին հետևյալը․ Մկրտությունը վավեր համարվելու

համար այն պետք է կատարվի Աստծո լիազորված ծառայի կողմից: Մկրտությունը ամբողջական դարձնելու

համար դրան պետք է հաջորդի Սուրբ Հոգու ընդունումը։ Աստված Իր զորությունը հայտնի է դարձնում նաև Իր
լիազորված ծառաների միջոցով։ Խոստովանելով չար արարքները և խուսափելով դրանցից, մենք
արտահայտում ենք մեր հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը:
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Նախաբան
Աթենքում Արիսպագոսի մեջ Պողոսն ուսուցանեց մարդկանց Աստծո
էության մասին։ Այս դասը կարող է օգնել ուսանողներին հասկանալ
Երկնային Հոր որոշ հատկանիշները և Նրա հետ իրենց
փոխհարաբերությունները:

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 17․16–34
Պողոսն ուսուցանում է Արիսպագոսում

Հրավիրեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչի լուսանկարները, համար
29, «Աթենք», Աստվածաշնչի հավելվածում։ Նշեք, որ այս լուսանկարում
պատկերված է Աթենքի մի քանի տաճարներից մեկը, որ օգտագործվում
էին կեղծ աստվածներին երկրպագելու համար։ Տաճարների մեջ գտնվում
էին այդ աստվածներին պատկերող ձեռակերտ արձաններ։ Դրսում
գտնվում էին զոհասեղաններ, որոնց վրա զոհեր էին մատուցվում այս
կեղծ աստվածներին։

Բացատրեք, որ Թեսաղոնիկեում թշնամանքով լցված հրեաների խմբից
Պողոսին պաշտպանելու համար Եկեղեցու անդամները նրան
ուղարկեցին Աթենք (տես Գոր․ 17․13–15)։ Գործք Առաքելոց 17․16-21
հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Պողոսին լուրջ անհանգստացնում
էր Աթենքի կռապաշտությունը, և նա ուսուցանում էր ժողովարանում և
փողոցներում։ Այդ ժամանակ փիլիսոփաները հրավիրեցին Պողոսին
բացատրելու իր «նոր վարդապետութիւնը» (Գոր․ 17․19) հրեական
խորհրդին, որը հանդիպում էր Արիսպագոսում։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 17․22–23
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պողոսն ինչ
նկատեց Աթենքի զոհասեղաններից մեկի վրա։

• Պողոսն ինչ նկատեց Աթենքի զոհասեղաններից մեկի վրա։

Բացատրեք, որ Գոր․ 17․22 հատվածում գրված է, որ Պողոսը գովում է
աթենացիներին, ասելով, որ նրանք «կրօնասէր» են, նկատի ունենալով,
որ նրանք մեծ տեղ էին տալիս կրոնին կամ նրբանկատ էին աստվածային
բաների հանդեպ (Գոր․ 17․22, ծանոթագրություն ա)։ «Անծանոթ աստծուն»
(Գոր․ 17․23) նվիրված զոհասեղան կառուցելով, աթենացիները փորձում
էին մեղմել անծանոթ աստծո կամ այն աստծո զայրույթը, որի անունը
նրանք չգիտեին։ Ակնհայտ էր, որ նրանք չէին կամենում վիրավորել կամ
անտեսել որևէ աստծու։

Մատնանշեք Գոր․ 17․23-ի վերջին նախադասությունը և ապա հարցրեք․

• Պողոսն ինչո՞ւ անդրադարձավ «անծանոթ աստծուն» նվիրված այս
զոհասեղանին։ (Նա օգտագործեց այն՝ ճշմարիտ Աստծուն, Երկնային
Հորը նրանց ներկայացնելու համար, այն Աստծուն, որին նրանք չէին
ճանաչում։)

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի կամ փոքր խմբերի։ Հրավիրեք
խմբերից յուրաքանչյուրին Գոր․ 17․24–31 հատվածներում գտնել որքան
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հնարավոր է շատ ճշմարտություններ այն Աստծո մասին, որն անծանոթ
էր Աթենքի մարդկանց։ Մինչ նրանք ուսումնասիրում են, գրատախտակին
գրեք այդ հատվածներից յուրաքանչյուրի համարը (24–31)։

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
մոտենալ գրատախտակին և համապատասխան հատվածի կողքին գրել
իրենց բացահայտած ճշմարտությունները։ (Որպեսզի օգնեք
ուսանողներին ճշմարտություն գտնել Գոր․ 17․27-ում, դուք կարող եք
հուշել նրանց կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն Գոր․ 17․27,
ծանոթագրություն բ։)

Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողներն իրենց սուրբ գրություններում
նշեն ճշմարտություններից յուրաքանչյուրը։ Գրատախտակին գրված
ճշմարտությունները կարող են ներառել հետևյալը․

Հատված 24. Աստված արարեց երկիրը։

Հատված 25. Աստված է ամեն արարածի կյանք տվողը։

Հատված 26. Աստված է տնօրինում բոլոր կյանքերը։

Հատված 27. Եթե մենք կամենանք փնտրել Աստծուն, մենք կտեսնենք,
որ Նա հեռու չէ մեզանից։

Հատված 28. Մենք Աստծո ազգիցն ենք։

Հատված 29. Մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով:

Հատված 30. Աստված պատվիրում է բոլորին ապաշխարել։

Հատված 31. Աստված կդատի մեզ, Աստված ողջ մարդկությանը
հարություն կտա։

Հրավիրեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին գրված
ճշմարտություններից մեկը, որը մեծ նշանակություն ունի նրանց համար։
Մի քանի ուսանողների խնդրեք կիսվել իրենց ընտրած ճշմարտությամբ և
ասել, թե ինչու է այն կարևոր իրենց համար:

Նշեք Գոր․ 17․28-ի հետևյալ ճշմարտությունը․ «Մենք Աստծո ազգիցն ենք»։

• Ի՞նչ է նշանակում լինել Աստծո «ազգիցը»: (Մենք Երկնային Հոր
հոգեղեն զավակներն ենք:)

• Ինչո՞ւ է շատ կարևոր հասկանալ այս վարդապետությունը: (Դա կօգնի
մեզ հասկանալ, թե որքան թանկ ենք Երկնային Հոր համար և նաև
հասկանալ Նրա նման դառնալու մեր ներուժը։)

• Ի՞նչ խնդիրներ կամ շփոթմունք կարող է առաջ գալ այս
վարդապետությունը չհասկանալուց:

Հնարավորության դեպքում յուրաքանչյուր ուսանողի տրամադրեք
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ․ Օուքսի հետևյալ
խոսքերը։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այն։
Ուսանողներին հանձնարարեք լսել կամ փնտրել ուղիներ, թե ինչպես
կարող ենք հիշել, որ մենք նախ և առաջ և ամենակարևորը Աստծո
զավակներն ենք։
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«Զգույշ եղեք, երբ բնութագրում եք ինքներդ ձեզ։ Ձեզ բնութագրելիս մի նշեք
որևէ աշխարհիկ առանձնահատկություն։ Մեզ բնութագրող միակ

առանձնահատկությունը պետք է լինի այն, որ մենք Աստծո որդին կամ
դուստրն ենք։ Այդ փաստը գերազանցում է մնացած բոլոր հատկանիշներին՝
ներառելով ազգությունը, մասնագիտությունը, ֆիզիկական հատկանիշները,
լավ համբավը կամ նույնիսկ կրոնական պատկանելությունը» (“How to

Define Yourself,” New Era, June 2013, 48)։

• Ինչո՞ւ է կարևոր հիշել, որ մենք առաջին հերթին և ամենակարևորը
Աստծո զավակներն ենք։

Անդրադարձեք Գոր․ 17․27-ի ճշմարտությանը․ «Եթե մենք կամենանք
փնտրել Աստծուն, մենք կտեսնենք, որ Նա հեռու չէ մեզանից»։

• Ի՞նչ ուղիներով մենք կարող ենք ճանաչել և մոտենալ Աստծուն։

• Աստծո հետ ունեցած մեր կապի ըմբռնումն ինչպե՞ս է ազդում Նրան
փնտրելու մեր ցանկության վրա։

• Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ Երկնային Հայրը մոտ է ձեզ։

Ամփոփեք Գոր․ 17․32–34 հատվածները, բացատրելով, որ աթենացիները
տարբեր կերպով արձագանքեցին, երբ Պողոսն ակնարկեց «մեռելների
հարության» մասին (Գոր․ 17․32)։ Ոմանք ծաղրեցին Պողոսին, ոմանք էլ
ցանկացան ավելին լսել, իսկ ոմանք էլ հավատացին։

Դուք կարող եք վկայել, որ ուսանողները կարող են ճանաչել և հասկանալ
Աստծուն, չնայած Նա անծանոթ է շատ մարդկանց։ Հրավիրեք
ուսանողներին թերթիկի կամ քարտի վրա գրել Անծանոթ աստծուն և
թվարկել ուղիներ, որոնց միջոցով նրանք կարող են փնտրել և
հարաբերություններ զարգացնել Աստծո հետ։ Խրախուսեք նրանց
փակցնել այս թերթիկն այնպիսի մի տեղ, որ հիշեցնի իրենց
նպատակների մասին։

Հաջորդ Մասը (Գործք Առաքելոց 20–Հռովմայեցիս 7)
Բացատրեք, որ հաջորդ մասում ուսանողները կգտնեն «Պողոսն ո՞ւմ
հարուցանեց մեռելներից» և «Ի՞նչ պայմաններում մահացավ այդ մարդը»
հարցերի պատասխանները: Հրավիրեք նրանց պատկերացնել, որ
սխալմամբ ձերբակալվում են, նավաբեկության են ենթարկվում, և ապա
օձը խայթում է նրանց ։ Հարցրեք, թե ի՞նչ կարող էին սովորել այդպիսի
փորձություններից։ Խնդրեք ուսանողներին փնտրել այն թագավորին, ով
Պողոսին դատավարության ժամանակ ասաց. «Քիչ է մնում որ ինձ
համոզես որ քրիստոնեայ դառնամ» (Գոր․ 26․28): Խրախուսեք նրանց, որ
Գործք Առաքելոցի մնացած գլուխներն ուսումնասիրելիս փնտրեն, թե
ինչպես կարող են դժվարություններն օգնել մեզ ավելի մոտենալ Փրկիչին։
Ասեք նրանց, որ նրանք նաև կարդալու են այն նամակի մի մասը, որը
Պողոս Առաքյալը գրել էր Հռոմի Եկեղեցու անդամներին։

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  19
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Գործք Առաքելոց 20-22
Նախաբան
Պողոսը քարոզում է ավետարանը Փոքր Ասիայում
(ներկայիս Թուրքիայում) և մինչ նա Միլետոսում՝
Եփեսոսին մոտ գտնվող քաղաքում էր, զգուշացնում է
գալիք ուրացության մասին և քահանայության
ղեկավարներին խրախուսում է շենացնել Եկեղեցու
անդամներին։ Ապա նա մեկնեց Երուսաղեմ, որտեղ

հալածվեց և բանտարկվեց։ Մինչ կանգնած էր Անտոնիա
ամրոցի աստիճաններին (կայազոր, որտեղ մնում էին
հռոմեական զորքերը), Պողոսը կիսվեց իր դարձի գալու
պատմությամբ։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 20․1–21․40
Պողոսը ծառայում է Փոքր Ասիայում և ճամփորդում է դեպի Երուսաղեմ, որտեղ
ծեծվում ու բանտարկվում է

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այնպիսի ժամանակների մասին, երբ
ստիպված են եղել մի քանի օր, շաբաթ կամ ամիս հեռանալ իրենց
ընտանիքից, ընկերներից կամ այլ մարդկանցից, ովքեր կարևոր են
իրենց համար։

• Մեկնելուց առաջ ի՞նչ զգացողություններ եք ունեցել դուք կամ նրանք,
ում հետ եղել եք։

• Նախքան բաժանվելն ի՞նչ եք ասել միմյանց։

Բացատրեք, որ երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ընթացքում
Պողոսը եղել է Մակեդոնիայում, Հունաստանում և Փոքր Ասիայում։ Այդ
ճամփորդության ընթացքում նա ոգեշնչում ստացավ վերադառնալ
Երուսաղեմ։ Մինչ նա ճամփորդում էր, ճանապարհին կանգ էր առնում՝
քարոզելու և հրաժեշտ տալու Եկեղեցու անդամներին։ Տրովադայից
հեռանալու գիշերը միաշաբաթի օրը (կիրակի) Պողոսը և աշակերտները
հավաքվեցին հաղորդությունը ճաշակելու համար (տես Գոր․ 20․7)։ Ապա
ամբողջ գիշեր Պողոսը խոսեց Սրբերի հետ։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 20.9-12
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել նրան, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ Եվտիքոս անունով երիտասարդի հետ,
երբ նա քնեց Պողոսի քարոզի ժամանակ։

• Ի՞նչ պատահեց Եվտիքոսի հետ:

• Պողոսն ի՞նչ արեց այդ երիտասարդի հանդեպ սեր և հոգատարություն
ցուցաբերելու համար։

• Պողոսի արարքներն ինչպե՞ս են արտացոլում Փրկիչի ծառայությունը։

Բացատրեք, որ իր երրորդ միսիոներական ճամփորդության ընթացքում
Պողոսը մոտավորապես երեք տարի անցկացրեց Եփեսոսում և
աշխատեց մարդկանց հետ։ Ամփոփեք Գոր․ 20․13–17 հատվածները,
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բացատրելով, որ Երուսաղեմի ճանապարհին Պողոսը կանգ առավ
Միլետոսում, որը գտնվում է Եփեսոսի հարևանությամբ և լուր ուղարկեց
Եփեսոսի Եկեղեցու ղեկավարներին, որ ցանկանում է հանդիպել
նրանց հետ։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 120.18-23
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ բացատրեց իր ծառայության վերաբերյալ։

• Պողոսն ինչպե՞ս նկարագրեց իր միսիոներական ծառայությունը։

• Ի՞նչ կարող էր նշանակել «ետ չպահեցի ոչ մի բան» (հատված 20)
արտահայտությունը նրանց համար, ում նա ուսուցանում էր։

• Համաձայն հատված 23-ի, Պողոսը որպես Տիրոջ ծառա, ինչի՞ էր
պատրաստ հանդիպել։

Բացատրեք, որ Պողոսին վտանգ էր սպառնում հատկապես
Երուսաղեմում, որտեղ հրեա ղեկավարները նրան դավաճան էին
համարում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու նրա
ջանքերի համար։

• Համաձայն 22-րդ հատվածի, ինչո՞ւ էր Պողոսը ցանկանում գնալ
Երուսաղեմ։

Տվեք հարցեր, որոնք օգնում են ուսանողներին հասկանալ սուրբ
գրությունների ենթատեքստը

Հարցեր տալը, որն օգնում է ուսանողներին վերլուծել սուրբ գրությունների հատվածները,
կարող է մեծացնել սուրբ գրությունների ուսանողների հասկացողությունը։ Նման հարցերը
կարող են օգնել պարզաբանել բառերի կամ արտահայտությունների իմաստները և օգնել
ուսանողներին ավելի մեծ իմաստ գտնել պատմության մանրամասնութուններում։ Ապա
ուսանողները կբացահայտեն վարդապետություններն ու սկզբունքները։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
20․24-27։ Դասարանին հրավիրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
Պողոսն ինչ էր պատրաստ անել որպես Տիրոջ ծառա։

• Համաձայն հատված 24-ի, Պետրոսն ի՞նչ էր պատրաստ անել որպես
Տիրոջ ծառա։

• Ըստ Պողոսի խոսքերի, նա ի՞նչ զգացողություններ ունեցավ Տիրոջ
հրահանգները կատարելիս։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Պողոսի ծառայելու օրինակից: (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ
նրանք նշում են հետևյալ ճշմարտությունը. Տիրոջ ճշմարիտ ծառաները
հավատարմությամբ կատարում են իրենց պարտականությունները և
ուրախություն են գտնում դրանում։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում հավատարմությամբ կատարել ձեր
պարտականությունը։
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• Ինչպե՞ս կարող ենք կիրառել այդ ճշմարտությունը մեր սեփական
կյանքում:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել որևէ դեպքի մասին, երբ իրենք կամ
ինչ-որ մեկն իրենց ծանոթներից ընտրել է ծառայել Տիրոջը ողջ
զորությամբ և ուժով ու մեծ ուրախություն է ապրել։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Պողոսը վերջին անգամ այցելեց Եփեսոսի
Եկեղեցու ղեկավարներին` նախքան Երուսաղեմ գնալը։

• Եթե լինեիք Պողոսի փոխարեն և իմանայիք, որ այլևս չեք տեսնելու
Եփեսոսի Եկեղեցու ղեկավարներին, նախքան հեռանալն ի՞նչ
խորհուրդ կտայիք նրանց։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 20․28-31 հատվածները,
փնտրելով, թե Պողոսն ինչ նախազգուշացումներ տվեց Եկեղեցու այս
ղեկավարներին։

• Պողոսն ինչի՞ մասին զգուշացրեց այս ղեկավարներին։

Բացատրեք, որ Պողոսը գայլերին օգտագործեց որպես փոխաբերություն
անհավատարիմների համար, ովքեր մոլորեցնելու էին Եկեղեցու
անդամներին։

• Մենք ի՞նչ բառ ենք օգտագործում, որպեսզի նկարագրենք նրանց
վիճակը, ովքեր երես են դարձնում ճշմարտությունից և փորձում են
նաև ուրիշներին հեռացնել ճշմարտությունից։ (Ուրացություն։
Բացատրեք, որ Պողոսը Եկեղեցու ղեկավարներին նախազգուշացում
էր ապագա ուրացության մասին, որ տեղի էր ունենալու Եկեղեցու
ներսում։)

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 20.36-38
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե Եկեղեցու ղեկավարներն ինչպես արձագանքեցին այդ ամենին Պողոսի
հեռանալուց հետո։ Հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել իրենց
գտած նյութը։

Ամփոփեք Գոր․ 21․1-10 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսը
շարունակեց իր ճամփորդությունը դեպի Երուսաղեմ և ճանապարհին
կանգ առավ տարբեր համայնքներում, որպեսզի ժամանակ անցկացնի
Եկեղեցու անդամների հետ։ Երբ Պողոսը կանգ առավ Տյուրոս կոչվող
քաղաքում, մի քանի աշակերտներ, որոնք ըստ երևույթին մտահոգվում
էին Պողոսի ապահովության համար, խորհուրդ տվեցին նրան չգնալ
Երուսաղեմ (տես Գոր․ 21․4)։

Կեսարիայում Ագաբոս անունով մի մարգարե մարգարեացավ այն բանի
մասին, թե ինչ էր պատահելու Պողոսի հետ Երուսաղեմում։ Հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 21․11 հատվածը։
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչի մասին մարգարեացավ
Ագաբոսը։ (Կարող եք բացատրել, որ գոտի ասելով հավանաբար նկատի
ունեն գործվածքից պատրաստված գոտի։) Հրավիրեք ուսանողներին
զեկուցել իրենց գտած նյութը։

ԴԱՍ  96

692



Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 21.12-14
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել, փնտրելով, թե Պողոսը և
նրա զուգընկերներն ինչպես արձագանքեցին այդ մարգարեությանը։

• Պողոսի զուգընկերներն ինչպե՞ս արձագանքեցին այդ
մարգարեությանը։

• Պողոսն ինչպե՞ս արձագանքեց այդ մարգարեությանը։ Պողոսի
պատասխանի ո՞ր բառերն են ավելի տպավորիչ ձեզ համար։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պողոսի օրինակից Տիրոջ ճշմարիտ
ծառաները լինելու մասին: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ
ճշմարտությունը. Տիրոջ ճշմարիտ ծառաները հոժարակամ են
կատարել Աստծո կամքը՝ անկախ սպասվելիք զոհողություններից։)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել զոհաբերությունների մասին, որոնք
միգուցե պահանջվեն մեզանից՝ որպես Տիրոջ ծառաներ։

• Ե՞րբ եք դուք հոժարակամ կատարել Աստծո կամքը՝ անկախ ձեզ
սպասվող զրկանքներից։ Ինչո՞ւ եք հոժարակամ կատարել դա։

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Գոր 21․17–40
հատվածների հետևյալ ամփոփումը։

Պողոսը եկավ Երուսաղեմ և տեղի Եկեղեցու ղեկավարներին զեկուցեց իր
միսիոներական աշխատանքների մասին։ Պողոսը գնաց տաճար, և երբ
նրան տեսան մի խումբ հրեաներ, ովքեր գիտեին նրան իր
միսիոներական ճամփորդություններից, հայտարարեցին, թե Պողոսը
կեղծ ուսուցիչ էր, ով ուսուցանում էր Մովսեսի օրենքի դեմ և
հեթանոսներին անօրինաբար բերում տաճար։ Այս մեղադրանքների
պատճառով ամբոխը Պողոսին հեռացրեց տաճարից և սկսեց ծեծել նրան։
Հռոմեացի զինվորները միջամտեցին և տարան նրան դատելու։ Մինչ
գտնվում էր Անտոնիա ամրոցի աստիճանների վրա (տես
Աստվածաշնչյան քարտեզներ, հ. 12, «Երուսաղեմը Հիսուսի ժամանակ»),
Պողոսը խնդրեց զինվորներին, որ խոսեր ժողովրդի հետ։

Գոր․ 22․1–30
Պողոսը պատմում է իր դարձի գալու պատմությունը և վկայում Հիսուս
Քրիստոսի մասին

Գրատախտակին գրեք դարձ բառը և բացատրեք, որ դարձի գալ նշանակում
է փոխվել։ Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչ փոփոխություն կարելի է
կատարել ջրի հետ տարբեր նպատակներով այն օգտագործելու համար։
(Օրինակ, ջուրը կարող է սառույց դառնալ։) Խնդրեք ուսանողներին
խորհել այնպիսի փոփոխության մասին, որն առաջանում է դեպի
ավետարանը դարձի գալու արդյունքում։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 22.1-5
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով,
թե Պողոսն ինչպես նկարագրեց իրեն, մինչ խոսում էր հրեաների հետ
Անտոնիա ամրոցի աստիճաններին կանգնած։
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• Ինչպիսի՞ն էր Պողոսը նախքան դարձի գալը և Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտը դառնալը։

Հետևյալ հարցերը և սուրբ գրությունների հղումները գրեք
գրատախտակին կամ բաժանեք դրանք ուսանողներին՝ թերթիկների վրա
գրված։ Ուսանողներին բաժանեք հինգ խմբի և յուրաքանչյուր խմբին
հանձնարարեք հարցերից մեկը։ Հրավիրեք ուսանողներին մտքում
կարդալ իրենց տրված հարցի հետ առնչվող սուրբ գրությունները, ապա
պատասխանել հարցերին իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:

1. Պողոսն ինչպե՞ս է նկարագրում իր առաջին տեսիլքը։ (Գոր․ 22․6–9)

2. Ի՞նչ հրահանգներ ստացավ Պողոսը: (Գոր․ 22․10–11)

3. Դամասկոսում Պողոսն ո՞ւմ հանդիպեց և ի՞նչը վերականգնեց։ (Գոր․
22․12–13)

4. Ի՞նչ մարգարեացավ Անանիան Պողոսի մասին։ (Գոր․ 22․14–15)

5. Պողոսն ինչպե՞ս ցույց տվեց իր հավատն առ Հիսուս Քրիստոսը: (Գոր․
9․18, 22․16)

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել իրենց
պատասխանները։ Մի քանի ուսանողների հրավիրեք ամփոփել, թե ինչ
սովորեցին Պողոսի դարձի գալու գործընթացի վերաբերյալ։ (Կարող եք
նաև բացատրել, որ Պողոսի առաջին տեսիլքի և որպես միսիոներ
ծառայելու միջև եղած ժամանակահատվածում նա երեք տարի
անցկացրեց Արաբիայում, որը հավանաբար հոգևոր
նախապատրաստության և աճի շրջան էր [տես Գաղատացիս 1․11–18]։)
Ապա տվեք հետևյալ հարցերը.

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչը փոխվեց Պողոսի մեջ նրա դարձի գալու
արդյունքում։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, որը թույլ տվեց, որ տեղի ունենային այդ
փոփոխությունները։

• Պողոսի դարձն ի՞նչ կարող է մեզ սովորեցնել այն մասին, թե ինչպես
մենք կարող ենք դարձի գալ։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են
հետևյալ ճշմարտությունը. Եթե հնազանդվենք Հիսուս Քրիստոսի
խոսքերին, մենք կարող ենք իսկապես դարձի գալ։)

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել մեկին, ով ուզում է դարձի գալ։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երիտասարդ Կանանց
գերագույն նախագահ Քույր Բոննի Լ․ Օսկարսոնի հետևյալ խոսքերը,
որտեղ նա բացատրում է ավետարանի վերաբերյալ վկայություն
ունենալու և դեպի ավետարանն ամբողջական դարձի գալու միջև եղած
տարբերությունները․
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«Իսկական դարձն ավելին է, քան պարզապես ավետարանի սկզբունքների
մասին գիտելիք ունենալը և նույնիսկ ավելին է, քան ուղղակի այդ
սկզբունքների վերաբերյալ վկայություն ունենալը: Հնարավոր է ավետարանի
մասին վկայություն ունենալ՝ առանց դրանով ապրելու: Իսկապես դարձի
գալը նշանակում է, որ մենք գործում ենք, հիմնվելով նրա վրա, ինչին մենք
հավատում ենք։ …

… Դարձի գալը տեղի է ունենում, երբ մենք գործում ենք արդարակյաց սկզբունքների վրա
հիմնվելով, որոնք սովորում ենք մեր տներում և դասարանում: Դարձի գալը տեղի է
ունենում, երբ մենք ապրում ենք ավետարանով և վայելում Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը»
(«Դարձի եկեք դեպի Տերը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2013, 76, 78)։

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցը կամ գրեք այն գրատախտակին․
Ինչպե՞ս կարող եմ իսկապես դարձի գալ դեպի ավետարանը։ Հրավիրեք
ուսանողներին գրի առնել իրենց պատասխանները դասարանային
նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման
օրագրերում։

Ամփոփեք Գոր․ 22․17–30 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսն իրեն
լսողներին ասաց, որ իր դարձի գալուց հետո Տերը հանեց իրեն
Երուսաղեմից՝ հեթանոսների մեջ միսիոներ լինելու համար։ Դրանից
հետո հավաքվածները հայտարարեցին, որ Պողոսը պետք է մահվան
դատապարտվեր։ Պողոսին տարան Երուսաղեմի հռոմեական բանակի
հազարապետի մոտ, ով որոշեց, որ Պողոսին պիտի խարազանեն կամ
մտրակեն, պատիժ, որը կիրառվում էր հանցագործին նվաստացնելու և
նրանից տեղեկություններ իմանալու համար։ Ինչևէ, երբ հռոմեացի
հազարապետներն իմացան, որ Պողոսը Հռոմի քաղաքացի է, նրանք
որոշեցին նրան չխարազանել, քանի որ հռոմեական օրենքին դեմ էր
Հռոմի քաղաքացուն կապելը կամ խարազանելը, եթե նա
դատապարտված չէր (հատված 25)։ Դրա փոխարեն նրանք Պողոսին
բերեցին հրեական խորհրդի՝ Սանհեդրինի առջև։

Դասն ավարտեք՝ ձեր վկայությունը բերելով Գոր․ 20–22 գլուխներում
ուսուցանված սկզբունքների վերաբերյալ:
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ԴԱՍ 97

Գործք Առաքելոց 23-26
Նախաբան
Հրեա ղեկավարները հարցաքննում են Պողոսին և մի
խումբ հրեաներ դավ են նյութում նրան սպանելու համար։
Պողոսին տանում են Կեսարիա, որտեղ նա մի քանի
հռոմեացի ղեկավարների առջև ինքն իրեն պաշտպանում

է կեղծ մեղադրանքներից։ Նա պատմում է իր դարձի
գալու պատմությունը և վկայում Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 23–25
Պողոսին հալածում են, դատում են և բանտ նետում

Դասից առաջ թերթիկի վրա գրեք հետևյալը. Աստծո պատվիրանները և
օրհնությունները։ Օգտագործեք ժապավեն կամ լար, որպեսզի
առանձնացնեք դասարանի որևէ հատվածը և թերթիկը դրեք հատակի այդ
հատվածում։ Երբ դասը սկսվի, ուսանողներից մեկին հրավիրեք կանգնել
այն տարածքում, որը ներկայացնում է Աստծո պատվիրանները և
օրհնությունները։

• Երբ մենք մոտենում ենք Աստծուն, Նրա պատվիրաններին և
ուսմունքներին հետևելով, ի՞նչ օրհնություններ կարող ենք ստանալ։

Ուսանողին հրավիրեք դուրս գալ այն տարածքից, որը ներկայացնում է
Աստծո պատվիրանները և օրհնությունները։

• Որո՞նք են այն աշխարհիկ ազդեցությունները, որ կարող են գայթակղել
մարդուն` երես դարձնել Աստծո պատվիրաններից և ուսմունքներից և
այլևս չապրել դրանց համաձայն։

• Ի՞նչ կարող է պատահել, երբ մարդիկ հեռանում են Աստծուց։

Շնորհակալություն հայտնեք ուսանողին և հրավիրեք զբաղեցնել իր
տեղը։ Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ո՞ր ուղղությամբ են
ներկայումս նայում և որքանո՞վ են մոտիկ կամ հեռու զգում Երկնային
Հորից։ Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 23-26 գլուխները,
հրավիրեք նրանց փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել
նրանց, երբ զգան, որ հեռացել են Աստծուց և Նրա օրհնություններից։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Երուսաղեմի տաճարի մոտ Պողոսը
ձերբակալվեց և բերվեց հրեա ղեկավարների մոտ (տես Գոր․ 21․30–33,
22․23–30)։ Ամփոփեք Գոր․ 23․1-10 հատվածները, բացատրելով, որ Պողոսը
հարցաքննվեց հրեա ղեկավարների կողմից և ձերբակալվեց։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 23․11
հատվածը։ Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ տեղի ունեցավ, մինչ Պողոսը բանտում էր։ Խնդրեք ուսանողներին
զեկուցել իրենց գտած նյութի մասին:

• Բանտում Տերն ի՞նչ ասաց Պողոսին:

696



Հիշեցրեք ուսանողներին Գոր․ 18․9–10 հատվածներում տրված խոստումի
մասին, որ Տերը կլիներ Պողոսի հետ և կպաշտպաներ նրան, եթե նա
կատարեր Տիրոջ գործը։ Հրավիրեք ուսանողներին նշել «Տերը կանգնեց
նորա մօտ» արտահայտությունը և գրել Գոր․ 18․9–10-ը որպես հղում
հատված 11-ի կողքի լուսանցքում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
ամփոփումը.

Գոր․ 23․12–25․27 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ հռոմեացի մի հազարապետ, ով
ձերբակալել էր Պողոսին, ուղարկեց նրան Կեսարիա, որպեսզի թույլ չտար հրեաների
խմբին սպանել նրան։ Պողոսը հայտարարում է իր անմեղությունը հռոմեացի կուսակալ
Ֆելիքսի առջև։ Չնայած Ֆելիքսը համոզված էր, որ Պողոսն անմեղ է, սակայն երկու տարի
շարունակ նրան պահում էր տնային կալանքի տակ։ Փեստոսը փոխարինեց Ֆելիքսին
որպես Հրեաստանի հռոմեացի կուսակալ։ Հերովդես Ագրիպպաս թագավորը, ով
թագավորում էր Գալիլեայի ծովի հյուսիս-արևելյան տարածքում, այցելեց Փեստոսին և
ցանկացավ լսել Պողոսի գործը։ Պողոսը բերվեց Ագրիպպաս թագավորի առջև։

Գործք Առաքելոց 26
Ագրիպպաս թագավորի առջև Պողոսը պատմում է իր դարձի գալու
պատմությունը և վկայում Հիսուս Քրիստոսի մասին

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
26․4-11: Դասարանին հրավիրեք հետևել, փնտրելով, թե Պողոսն ինչպես
նկարագրեց իր անցյալը Ագրիպպաս թագավորին։

• Պողոսն ինչպե՞ս նկարագրեց իր անցյալը Ագրիպպաս թագավորին։

Բացատրեք, որ Պողոսն այնուհետև պատմում է իր տեսիլքը, երբ
տեսնում է Փրկիչին։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Գոր․ 26.16-18 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել,
ուշադրություն դարձնելով, թե Տերն ինչ առաքելություն տվեց Պողոսին
Դամասկոս տանող ճանապարհին։

• Տերը Պողոսին ի՞նչ առաքելություն տվեց։ (Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն այն արտահայտությունները, որոնք նկարագրում
են առաքելությունը, որը Տերը տվեց Պողոսին։)

Բացատրեք, որ այս համատեքստում ժառանգություն (հատված 18) բառը
վերաբերում է Աստծո սելեստիալ թագավորություն մտնելուն։

• Ի՞նչը կարող է օգնել մարդուն ետ դառնալ խավարից և սատանայի
ազդեցությունից և շրջվել դեպի լույսը և Աստծո պատվիրաններն ու
օրհնությունները։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 26.19-23
հատվածները: Ուսանողներին խնդրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ էր ուսուցանել հրեաներին և հեթանոսներին
անել 18-րդ հատվածում նշված օրհնությունները ստանալու համար։ Դուք
կարող եք բացատրել, որ «ապաշխարութեան արժանի գործեր գործելով»
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արտահայտությունը 20-րդ հատվածում միգուցե նշանակում է արդար
ապրելը, որպեսզի ցույց տաք, որ դուք իսկապես ապաշխարել եք։

• Համաձայն 20-րդ հատվածի, Պողոսն ի՞նչ էր ուսուցանել հրեաներին և
հեթանոսներին անել։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Երբ
մենք ապաշխարում ենք և դառնում դեպի Աստված …

• Հիմնվելով 18-րդ հատվածում մեր սովորածի վրա, ինչպե՞ս
կավարտեք գրատախտակին գրված նախադասությունը: (Ամփոփեք
ուսանողների պատասխանները՝ ավարտելով գրատախտակին գրված
նախադասությունը հետևյալ կերպ․ Երբ մենք ապաշխարում ենք և
դառնում դեպի Աստված, մենք կարող ենք հաղթահարել սատանայի
զորությունը մեր կյանքում, ներում ստանալ մեր մեղքերին և արժանի
գտնվել սելեստիալ արքայությանը։)

Տվեք հարցեր, որոնք կօգնեն ուսանողներին ներկայացնել
վարդապետություններ ու սկզբունքներ
Երբ ուսանողները սովորում են հասկանալ սուրբ գրությունների համատեքստն ու
բովանդակությունը, նրանք կարողանում են ավելի լավ ներկայացնել դրանցում
պարունակվող սկզբունքներն ու վարդապետությունները։ Վերլուծական հարցերը կարող են
օգնել ուսանողներին հետևություններ անել և ձևակերպել հստակ սկզբունքներ կամ
վարդապետություններ, որոնք գտնվում են իրենց ուսումնասիրած տեքստում։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ սկզբունքը,
հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ․ Անդերսենի հետևյալ
հայտարարությունը (խորհեք ուսանողներին հայտարարության մեկական
օրինակ բաժանելու մասին)․

«Երբ մեղք ենք գործում, մենք շրջվում ենք Աստծուց: Երբ մենք
ապաշխարում ենք, մենք կրկին շրջվում ենք դեպի Աստված։

Ապաշխարելու հրավերը հաճախ ոչ թե նախատինքի ձայն է, այլ ետ
շրջվելու և կրկին դեպի Աստված վերադառնալու սիրալիր կոչ [տես
Հելաման 7․17]։ Այն նշան է սիրող Հորից և Նրա Միածին Որդուց՝ լինելու
ավելին, քան կանք, հասնելու կյանքի ավելի մեծ բարձունքների, փոխվելու և

զգալու պատվիրանները պահելու երջանկությունը» («Ապաշխարեք, … որպեսզի ես
կարողանամ բուժել ձեզ», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2009, 40)։

• Ըստ Երեց Անդերսենի, մենք ինչի՞ կարող ենք հասնել, եթե
ապաշխարենք և ետ դառնանք դեպի Երկնային Հայրը և Հիսուս
Քրիստոսը։

Մինչ ուսանողները կշարունակեն ուսումնասիրել Գոր․ 26 գլուխը,
հրավիրեք նրանց փնտրել, թե ինչն էր Փեստոսին ու Ագրիպպաս
թագավորին հետ պահում, որպեսզի ապաշխարեին, դառնային դեպի
Աստված և դարձի գային դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ Գրատախտակի վրա
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գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Դեպի Հիսուս Քրիստոսը
դարձի գալու համար …

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Հրավիրեք ուսանողներին իրենց
զույգի հետ կարդալ Գոր․ 26.24-28 հատվածները: Խնդրեք նրանց
ներկայացնել և համեմատել այն եղանակները, որոնցով Փեստոսը և
Ագրիպպաս թագավորն արձագանքեցին Պողոսի ուսմունքներին և Փրկիչի
վերաբերյալ վկայությանը։ Մինչ ուսանողները կարդում և քննարկում են
իրենց զուգընկերների հետ, հետևյալ աղյուսակը գրեք գրատախտակին
(մի ներառեք յուրաքանչյուր վերնագրի տակ գրված
նախադասությունները)։

Արձագանքներ Պողոսի ուսմունքներին

Փեստոս Ագրիպպաս թագավոր

Մեծ ձայնով ասաց

Ասաց, որ Պողոսը գժվում էր

Մեղադրեց Պողոսին
մոլորությունների մեջ

Գրեթե համոզվեց
քրիստոնյա դառնալ

Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
մոտենալ գրատախտակին և գրել իրենց գտած նյութը (պատասխանները
պետք է լինեն վերևում տրված աղյուսակի արտահայտությունների
նման)։

• Փեստոսի արձագանքից ելնելով, ի՞նչ կարող ենք ասել Պողոսի
ուսմունքների վերաբերյալ նրա կարծիքի մասին։ (Անհավատ բառն
ավելացրեք ուսանողների պատասխաններին «Փեստոս»
վերնագրի տակ։)

• Համաձայն 27-րդ հատվածի, Պողոսն ի՞նչ գիտեր Ագրիպպաս
թագավորի մասին։ (Հավատաց մարգարեներին արտահայտությունն
ավելացրեք «Ագրիպպաս թագավոր» վերնագրի տակ։)

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Պողոսին տրված Ագրիպպասի
պատասխանից քրիստոնյա լինելու Ագրիպպասի
պարտավորվածության մասին (տես հատված 28)։ (Հոժար չէ
ամբողջությամբ նվիրվել արտահայտությունն ավելացրեք «Ագրիպպաս
թագավոր» վերնագրի տակ։)

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 26.29 հատվածները:
Խնդրեք դասարանին հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն
ինչպես արձագանքեց Ագրիպպաս թագավորի խոսքերին, որոնց
համաձայն նա գրեթե համոզվել էր դառնալ քրիստոնյա։
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• Պողոսն ի՞նչ էր ցանկանում թագավորի և բոլոր նրանց համար, ովքեր
լսեցին իր ուսմունքները։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչը խոչընդոտեց, որպեսզի Փեստոսը դարձի գար
դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչը խոչընդոտեց Ագրիպպաս թագավորի
դարձի գալուն։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Փեստոսից և Ագրիպպաս թագավորից այն
մասին, թե ինչ պետք է անենք դեպի Հիսուս Քրիստոսը դարձի գալու
համար։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել,
սակայն համոզվեք, որ նրանք նշում են հետևյալ սկզբունքը. Որպեսզի
դարձի գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը, մենք պետք է ընտրենք
ավետարանին հավատալը և ամբողջությամբ պարտավորվենք
ապրել ավետարանով։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ սկզբունքները, հրավիրեք
որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ բացատրությունը.

«Երկու մանկահասակ եղբայրներ կանգնած էին մի փոքր զառիթափի
վերևում, որը նայում էր կապուտակ լճի մաքուր ջրերին: Սա
ջրասուզակության հայտնի վայր էր, և եղբայրները հաճախ էին խոսում
ցատկ կատարելու վերաբերյալ. մի բան, որ նրանք տեսել էին
ուրիշներին անելիս:

Չնայած նրանք երկուսն էլ ցանկանում էին ցատկել, նրանցից ոչ մեկը չէր
ուզում լինել առաջինը: Զառիթափի բարձրությունը այդքան էլ մեծ չէր, բայց երկու
մանկահասակ տղաներին թվում էր, թե տարածությունը մեծանում էր, հենց որ նրանք
սկսում էին առաջանալ, և նրանց համարձակությունն արագ անհետանում էր:

Ի վերջո, եղբայրներից մեկը մի ոտքը դրեց զառիթափի ծայրին և վճռական առաջ
շարժվեց: Այդ պահին նրա եղբայրը շշնջաց. «Միգուցե մենք պետք է սպասենք մինչև
մյուս ամառ»:

Սակայն առաջին եղբոր շարժման արագությունը նրան արդեն առաջ էր մղում: «Եղբայր,-
պատասխանեց նա,- Ես պարտավոր եմ»:

Նա չլմփաց ջրի մեջ և արագորեն ջրի երես դուրս եկավ հաղթական աղաղակով։ Երկրորդ
եղբայրն անհապաղ հետևեց նրան: Դրանից հետո նրանք երկուսն էլ ծիծաղում էին
առաջինը ցատկ կատարած եղբոր վերջինբառերի վրա, որոնք նա ասաց ջրի մեջ
նետվելուց առաջ` «Եղբայր, ես պարտավոր եմ»:

Պարտավորությունը մի փոքր նման է ջրի մեջ սուզվելուն: Կամ դուք պարտավորվում եք,
կամ էլ` ոչ: Կամ դուք առաջ եք գնում, կամ դուք մնում եք նույն տեղում: Չկա կես
ճանապարհ: …

Նրանք, ովքեր մասամբ են նվիրված, կարող են ակնկալել միայն մասամբ ստանալ
վկայության, երջանկության և խաղաղության օրհնությունները: Երկնքի պատուհանները
կարող են միայն մասամբ բացվել նրանց համար: …

Ինչ-որ կերպ մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է որոշման առջև` նայելով ջրին: Ես
աղոթում եմ, որ մենք հավատ ունենանք, առաջ շարժվենք, քաջաբար նայենք մեր
վախերին ու կասկածներին և ասենք ինքներս մեզ. «Ես պարտավոր եմ»: («Եղբայր, ես
պարտավոր եմ», Ensign, հուլիս 2011, 4, 5)։
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• Ինչո՞վ է պարտավորությունը նման ջրի մեջ սուզվելուն:

• Համաձայն Նախագահ Ուխդորֆի, ինչո՞ւ է կարևոր ավետարանով
ապրելիս ամբողջությամբ, այլ ոչ թե մասամբ նվիրված լինել։

• Ավետարանի պատվիրանի կամ սկզբունքի համաձայն ապրելու
պարտավորությունն ինչպե՞ս է օգնել ավելի հաստատուն դարձնել ձեր
դարձը դեպի Հիսուս Քրիստոսը։ (Խորհեք անձնական փորձառությամբ
կիսվելու մասին։)

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրի առնել մի
քանի պատվիրաններ կամ ավետարանի սկզբունքներ, որոնց նրանք
իրենց կյանքում ամբողջությամբ նվիրված են։ Խնդրեք նրանց խորհել
ավետարանի այն սկզբունքների մասին, որ զգում են, «թէ քիչ», այլ ոչ «թէ
շատ» (Գոր․ 26․29) են նվիրված իրենց կայքում։ Հրավիրեք ուսանողներին
գրել մի նպատակ, որի միջոցով կարող են մեծացնել իրենց
հասկացողությունը կամ նվիրվածությունն այդ սկզբունքներից մեկի
հանդեպ։ Քաջալերեք ուսանողներին աղոթել օգնության համար, մինչ
կփորձեն դարձի գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը, ավետարանին ավելի
լիարժեք նվիրված լինելով։

Ամփոփեք Գոր․ 26․30–32 հատվածները, բացատրելով, որ Փեստոսը և
Ագրիպպաս թագավորը Պողոսին անմեղ ճանաչեցին և պատրաստ էին
ազատել նրան, բայց քանի որ Պողոսը բողոք էր ներկայացրել Կեսարին,
նրանք ստիպված էին ուղարկել նրան Հռոմ։

Դասն ավարտեք՝ ձեր վկայությունը բերելով Գոր․ 23-26 գլուխներում
ուսուցանված սկզբունքների վերաբերյալ:

ԴԱՍ  97

701



ԴԱՍ 98

Գործք Առաքելոց 27-28
Նախաբան
Մինչ Պողոսը որպես բանտարկյալ Հռոմ էր ճամփորդում,
նա կղզում նավաբեկության է ենթարկվում։ Կղզում օձը
խայթում է նրան, սակայն նա չի վնասվում, և ինքը
բժշկում է շատերին։ Պողոսին ի վերջո տանում են Հռոմ,

որտեղ նա երկու տարի ապրում է տնային կալանքի տակ,
ուսուցանում և վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 27
Հռոմ ճամփորդելիս Պողոսը նավաբեկության է հանդիպում

Նախքան դասի սկսվելը հետևյալ հայտարարությունները գրեք
գրատախտակին։ (Այս հայտարարությունները գտնվում են
Երիտասարդներին զորացնելու համար [գրքույկում, 2011], 4, 11, 16։)

«Խուսափեք նույն անձի հետ հաճախակի հանդիպելուց»:

«Մի հաճախեք, դիտեք կամ մասնակցեք որևէ միջոցառման, որը գռեհիկ է,
անբարոյական, բռնացող կամ պոռնոգրաֆիկ»։

«Եթե ձեր ընկերները ձեզ կոչ են անում անել սխալ բաներ, պաշտպանեք
ճիշտը, անգամ եթե մենակ եք այդ հարցում»։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ գրատախտակին
գրված հայտարարությունները։

• Ինչո՞ւ որոշ երիտասարդներ իրենց ընտրությամբ կարող են ականջ
չդնել նախազգուշացումների և խորհուրդների այդ
հայտարարություններին։

Մինչ ուսանողները կուսումնասիրեն Գոր․ 27 գլուխը, հրավիրեք նրանց
փնտրել ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն նրանց ամրացնել իրենց
հավատը՝ ականջ դնելու Տիրոջ ծառաների նախազգուշացումներին ու
խորհրդին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Պողոսին կեղծ մեղադրանք են
ներկայացնում պետական դավաճանության մեջ և բանտարկում։ Այդ
գործի հետ կապված Պողոսը բողոք է ներկայացնում Հռոմ` Կեսարին, որի
իրավունքը նա ուներ` որպես Հռոմի քաղաքացի։ Ամփոփեք Գոր․ 27․1–8
հատվածները, բացատրելով, որ այլ բանտարկյալների հետ միասին
Պողոսը նավով ճամփորդում էր դեպի Հռոմ՝ հռոմեացի հարյուրապետի
խնամակալության տակ (հռոմեական բանակի սպա, ում ղեկավարության
տակ գտնվում էին 50-100 տղամարդ)։ Երկար նավարկելուց հետո նրանք
կանգ են առնում Կրետե կղզու նավահանգստում։ Երբ նրանք
պատրաստվում էին հեռանալ նավահանգստից, Պողոսը
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նախազգուշացրեց ուղևորներին, որ նրանք չպետք է շարունակեին իրենց
ճամփորդությունը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 27.9-10
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով, թե
Պողոսն ինչ գիտեր այն մասին, թե ինչ տեղի կունենար, եթե նա և նավի
մյուս ուղևորները շարունակեին իրենց ուղևորությունը դեպի Հռոմ։
Կարող եք բացատրել, որ ծոմ բառն այս համատեքստում նշանակում է
կամավոր հրաժարվել ուտելիքից։ Այս պարագայում «ծոմը» հավանաբար
վերաբերում էր հրեաների սուրբ օրվան, որը կոչվում էր Քավության օր,
որով նշվում էր այն ժամանակաշրջանի սկիզբը, որի ընթացքում
հիմնականում վտանգավոր էր համարվում ճամփորդել Միջերկրական
ծովում սաստիկ փոթորիկների պատճառով։

• Ըստ 10-րդ հատվածի, Պողոսն ի՞նչ նախազգուշացրեց և
մարգարեացավ սպասվելիք վտանգների մասին, եթե նրանք
շարունակեին իրենց ճամփորդությունը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 27.11-12
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե հռոմեացի հարյուրապետը և ուրիշներն ինչպես
արձագանքեցին Պողոսի նախազգուշացումներին։

• Պողոսի նախազգուշացումներին ականջ դնելու փոխարեն
հարյուրապետն ո՞ւմ վստահեց։

• Ձեր կարծիքով, հարյուրապետի համար ինչո՞ւ էր ավելի հեշտ
նավապետին հավատալ, քան Պողոսին։

• Ըստ 12-րդ հատվածի, ինչո՞ւ մարդկանց մեծամասնությունն
ուշադրություն չդարձրեց Պողոսի նախազգուշացումներին։
(Բացատրեք, որ նավահանգիստ բառը նշանակում է նավակայան, իսկ
անհարմար բառը նշանակում է համապատասխան պայմաններ
չունեցող։)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Գոր․
27․13-21: Ուսանողներին խնդրեք հետևել նրան, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ նավը շարունակեց ճանապարհը դեպի Հռոմ։

• Ի՞նչ պատահեց, երբ նավը շարունակեց ճանապարհը դեպի Հռոմ։

• Երբ տեսան «հարաւի քամին մեղմօրէն փչեց» (հատված 13), նավում
գտնվող մարդիկ ի՞նչ կարող էին մտածել Պողոսի և նրա տված
նախազգուշացումների մասին։

• Ըստ 20-րդ հատվածի, ի՞նչ զգացողություններ ունեցան նրանք, ովքեր
փոթորիկի ժամանակ նավի վրա էին։

• Ինչպես լուսաբանում է 21-րդ հատվածի Պողոսի հայտարարությունը,
ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել այն մասին, թե ինչ կարող է
պատահել, եթե մենք անտեսենք Տիրոջ ծառաների
նախազգուշացումներն ու խորհուրդը։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է ներկայացնեն հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք անտեսում ենք Տիրոջ ծառաների
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նախազգուշացումները և խորհուրդը, ապա մենք մեզ դնում ենք
վտանգի տակ։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին: Բացատրեք, որ
վտանգը կարող է ներառել զրկում օրհնություններից , որոնք մենք
այլապես կարող էինք ստանալ։)

Ուսանողների հետ վերնայեք պատճառները, թե ինչու հարյուրապետը և
նավի վրա գտնվող այլ մարդիկ անտեսեցին Պողոսի նախազգուշացումն
ու խորհուրդը (տես Գոր․ 27․11–12)։

• Ինչպե՞ս կարող են մարդիկ այսօր նմանատիպ պատճառներ բերել
Տիրոջ ծառաների նախազգուշացումներն ու խորհուրդն
անտեսելու համար։

Օգտվելով «Երիտասարդներին զորացնելու համար» գրքույկից կամ վերջին
համաժողովի ելույթներից, բերեք մարգարեների նախազգուշացումների
և խորհրդի լրացուցիչ օրինակներ, որոնց կարիքը, ձեր կարծիքով,
ուսանողներն ունեն։

• Մարդիկ ի՞նչ վտանգների կարող են ենթարկել իրենց՝ անտեսելով
մարգարեների նախազգուշացումներն ու խորհուրդը։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 27.22-26
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ ասաց նավում գտնվող մարդկանց։

• Եթե դուք նավի մեջ լինեիք սարսափելի փոթորիկի ժամանակ,
Պողոսի ո՞ր խոսքերը կմխիթարեին ձեզ։

• Ըստ Պողոսի մարգարեության, ի՞նչ էր պատահելու մարդկանց և
նավի հետ։

Ամփոփեք Գոր․ 27․27–30 հատվածները, բացատրելով, որ փոթորիկի
14-րդ գիշերը նավավարները չորս խարիսխ ձգեցին ծովը, որպեսզի
կանխեին ժայռերի հետ բախումը։ Ապա նավավարները շարժվեցին դեպի
նավի առաջնամասը և, թվում էր, պատրաստվում էին ավելի շատ
խարիսխներ ձգել ծովը։ Սակայն նրանք իրականում պատրաստվում էին
լքել նավը և փախչել փոքրիկ նավակով, քանի որ վախենում էին, որ նավը
կխորտակվի։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 27.31-32
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, փնտրելով
նաշազգուշացումը, որը Պողոսը տվեց հարյուրապետին և զինվորներին։
Բացատրեք, որ դրանք բառը 31-րդ հատվածում վերաբերում է
նավավարներին, ովքեր փորձում էին փախչել։

• Ինչի՞ մասին նախազգուշացրեց Պողոսը հարյուրապետին և
զինվորներին։

• Զինվորներն ինչպե՞ս արձագանքեցին Պողոսի նախազգուշացմանը և
խորհրդին: (Նրանք ականջ դրեցին նրա նախազգուշացմանը և
կանխեցին նավավարների փախուստը՝ փոքրիկ նավակների կապերը
կտրելով և թույլ տալով, որ դրանք դատարկ հեռու քշվեն։)
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Բացատրեք, որ հաջորդ առավոտ Պողոսն աղաչում էր նավավարներին,
ովքեր ծոմ էին պահել, որ ուտեն (տես Գոր․ 27․33–34)։ Նա մեկ անգամ ևս
հավաստիացրեց, որ նրանցից ոչ մեկը չէր մահանա։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 27.35-36
հատվածները: Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան։

• Նավավարներն ինչպե՞ս արձագանքեցին Պողոսի խորհրդին։

Ամփոփեք Գոր․ 27․37-41 հատվածները, բացատրելով, որ մոտենալով
Մալթա կղզուն նավը նավաբեկության ենթարկվեց։ Խնդրեք
ուսանողներին մտքում կարդալ Գոր․ 27․42-44 հատվածները,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ նավում
գտնվողների հետ։

• Ի՞նչ պատահեց նավում գտնվող մարդկանց հետ։

Հիշեցրեք ուսանողներին Գոր․ 27․22-26 հատվածներում տրված Պողոսի
մարգարեության մասին, որ չնայած նավը կկործանվեր, ոչ ոք
չէր մահանա։

• Մենք ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն
մասին, թե ինչ կարող է պատահել, եթե մենք ականջ դնենք Տիրոջ
ծառաների խորհրդին և նախազգուշացումներին։ (Ուսանողները
կարող են նշել հետևյալ սկզբունքները. Եթե մենք ականջ դնենք Տիրոջ
ծառաների խորհրդին և նախազգուշացումներին, ապա Տերը
կիրականացնի մեզ տրված Իր խոստումները։ Եթե մենք ականջ
դնենք Տիրոջ ծառաների խորհրդին և նախազգուշացումներին, ապա
մենք կարող ենք դիմակայել վտանգներին, որոնք սպառնում են մեզ։
Այս սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Գոր․ 27-ում ներկայացված
սկզբունքները, հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ․ Այրինգի հետևյալ
արտահայտությունը․

«Ամեն անգամ, երբ ես կյանքում իմ ընտրությամբ հետաձգել եմ ոգեշնչված
խորհրդին հետևել կամ որոշել եմ, որ ես բացառություն եմ կազմում,
հայտնաբերել եմ, որ ինքս ինձ դրել եմ ինձ վտանգավոր ուղու վրա։ Ամեն
անգամ, երբ ես լսել եմ մարգարեների խորհուրդը, զգացել եմ դրա
հաստատումն աղոթքի մեջ և հետևել դրան, ես պարզել եմ, որ շարժվում եմ
դեպի ապահովություն» (“Finding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 25):

• Ականջ դնելով Տիրոջ ծառաների նախազգուշացումներին և ոգեշնչված
խորհրդին, ինչպե՞ս եք օգնել ձեզ դիմակայել վտանգներին, որոնք
սպառնում են ձեր հոգևոր և ֆիզիկական ապահովությանը։ (Հիշեցրեք
ուսանողներին, որ նրանք կարող են ուսումնասիրել Տիրոջ
ժամանակակից մարգարեների խորհուրդը Եկեղեցու ամսագրերում,
ինչպես նաև «Երիտասարդներին զորացնելու համար» ամսագրերում։)
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Հրավիրեք ուսանողներին խորհել՝ արդյոք իրենք անտեսում են Տիրոջ
ծառաների նախազգուշացումները կամ խորհուրդը և մտածել այն
եղանակների մասին, որոնցով նրանք կարող են ավելի լավ ականջ դնել
իրենց ստացած նախազգուշացումներին և խորհրդին։ Հրավիրեք
ուսանողներին գրի առնել մի նպատակ, թե ինչպես կարող են ավելի լավ
ականջ դնել այդ խորհրդին։

Գործք Առաքելոց 28
Պողոսին տանում են Հռոմ, որտեղ նա վկայում և ուսուցանում է Հիսուս
Քրիստոսի մասին

Ուսանողներին ցույց տվեք պտտահողմ կամ փոթորիկ պատկերող մի
նկար (կամ նկարեք գրատախտակին)։

Բացատրեք, որ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց
Նիլ Լ․ Անդերսենը կյանքի
մարտահրավերները և
փորձություններն անվանել է
«Հոգևոր պտտահողմեր» (տես
«Հոգևոր պտտահողմեր», Ensign
կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 18–21)։

• Ի՞նչ դժվարություններ և
փորձություններ կան, որոնք
կարող ենք նմանեցնել
պտտահողմերի:

Մինչ ուսանողները
կուսումնասիրեն Գոր․ 28 գլուխը,
հրավիրեք նրանց փնտրել մի
սկզբունք, որը կարող է օգնել նրանց հավատարմությամբ դիմանալ
«Հոգևոր պտտահողմերին», որոնց հանդիպում են։

Բացատրեք, որ Գոր․ 28 գլխում մենք կարդում ենք կղզում Պողոսի
ունեցած փորձառությունների, դեպի Հռոմ նրա շարունակվող
ճամփորդության և Հռոմում նրա բանտարկության մասին։

Դասարանը բաժանեք երեք կամ ավելի խմբերի՝ կախված ձեր դասարանի
անդամների քանակից։ Յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարեք սուրբ
գրությունների հատվածներից մեկը․ Գոր․ 28․1–6, Գոր․ 28․7–14 և Գոր․
28․16–24, անհրաժեշտության դեպքում մի քանի խմբերի կարող եք տալ
նույն սուրբ գրության հատվածները։ Յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարեք
ուսումնասիրել իրենց հանձնարարված սուրբ գրությունների
հատվածները, ապա անել հետևյալը (այս հրահանգները գրեք
գրատախտակին)․
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1. Նկարեք մի նկար կամ գրեք մի վերնագիր, որը կամփոփի
իրադարձությունները, որոնք նկարագրվում են ձեր սուրբ գրությունների
հատվածներում։

2. Դասարանին ցույց տվեք նկարը կամ կարդացեք ձեր գրած վերնագիրը և
ամփոփեք ձեր սուրբ գրությունների հատվածներում նկարագրվող
իրադարձությունները։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբին
հրավիրեք զեկուցել: (Եթե կան երեքից ավելի խմբեր, հրավիրեք նույն
հատվածներն ուսումնասիրած խմբերին միաժամանակ ներկայացնել
իրենց նկարներն ու վերնագրերը և դրանց հետ կապված մտքերը։)

• Պողոսն ի՞նչ փորձությունների հանդիպեց, երբ ճամփորդում էր դեպի
Հռոմ և ապրում էր այնտեղ։

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գոր․ 28.30-31
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսը, անկախ տնային կալանքի տակ գտնվելուց, ինչ էր
կարողանում անել Հռոմում։ Հանձնարարեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով:

• Ի՞նչ արեց Պողոսը, որը ցույց էր տալիս, որ նա հավատարիմ էր մնում
Աստծուն` անկախ իրեն հանդիպած փորձություններից։

• Ի՞նչ օրհնություններ տրվեցին Պողոսի փորձությունների արդյունքում,
մինչ նա ծովում էր, մինչ նավաբեկության հանդիպեց և մինչ
բանտարկված էր Հռոմում։ (Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․ Եթե մենք հավատարիմ
ենք, Աստված կարող է օգնել մեզ մեր փորձությունները դարձնել
օրհնություններ մեզ և ուրիշների համար:)

• Ի՞նչ օրինակներ կբերեք, երբ Աստված կարող է օգնել մարդկանց
փորձությունները դարձնել օրհնություններ իրենց և ուրիշների համար:

Տվեք հարցեր, որոնք օգնում են ուսանողներին հասկանալ
վարդապետություններն ու սկզբունքները
Վարդապետություններն ու սկզբունքները ներկայացնելուց հետո ուսանողները պետք է
հասկանան դրանք, նախքան կկարողանան իմաստալից կիրառել դրանք։ Տվեք հարցեր,
որոնք կօգնեն ավելի պարզ հասկանալ որոշակի վարդապետության կամ սկզբունքի
իմաստը, կխրախուսեն ուսանողներին խորհել վարդապետության կամ սկզբունքի մասին
ժամանակակից ենթատեքստով կամ կհրավիրեն ուսանողներին մեկնաբանել իրենց
հասկացողությունը վարդապետության կամ սկզբունքի վերաբերյալ։

• Ե՞րբ է Աստված օգնել ձեզ կամ ձեր ծանոթներից մեկին փորձությունը
օրհնություն դարձնել ձեր կամ ուրիշների համար։ (Կարող եք կիսվել
անձնական փորձառությամբ։)
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Խրախուսեք ուսանողներին հետևել Պողոսի օրինակին և ընտրել
հավատարիմ մնալ, երբ հանդիպում են փորձությունների, որպեսզի
Աստված կարողանա օգնել նրանց այդ փորձություններն օրհնություններ
դարձնել իրենց և ուրիշների համար։
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Պողոս Առաքյալի թուղթն
առ
Հռովմայեցիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Հռոմեացիներին գրված նամակը Պողոսի նամակներից
ամենաընթարձակն է, և շատ մարդկանց կողմից համարվում է
ամենալավը: Սույն նամակը ներառում է նրա այն վարդապետության
ամբողջական բացատրությունը , որ մարդը ավելի շատ արդարացվում է
հավատով առ Հիսուս Քրիստոս, քան Մովսեսի օրենքը պահպանելով: Այն
շատ ուսմունքներ է պարունակում առօրյա կյանքում փրկության
վարդապետությունների և այդ վարդապետությունների գործնական
կիրառման վերաբերյալ: Այդ գրքի ուսումնասիրությամբ ուսանողները
ձեռք կբերեն Հիսուս Քրիստոսի Քավության ավելի մեծ գնահատում և
հույս ու հավատ, որ բոլոր մարդիկ կարող են գտնել Քրիստոսում:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է հռոմեացիներին գրված նամակի հեղինակը (տես
Հռովմայեցիս 1.1): Սույն նամակը գրելիս, Պողոսը օգտագործել է գրագիր
Տերտիոսի օգնությունը, ով իր կողմից ողջունել է հռոմեացի Սրբերին
նամակի եզրակացությանը չհասած (տես Հռովմայեցիս 16.22):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսը գրեց իր նամակը հռոմեացիներին Կորնթոսից իր երրորդ
միսիոներական ճամփորդության ավարտին: Մի քանի բանալիներ
հուշում են, որ Պողոսը այդ նամակը գրեց այն երեք ամիսների ընթացքում,
երբ մնում էր Կորնթոսում (տես Գործք 20.2-3-ը, Հունաստան եզրույթը այդ
հատվածներում վերաբերում են Կորնթոսին), հավանաբար Մ.Թ. 55-56թ.թ.:
(Տես Աստվածաշնչի Բառարան, «Պողոսի նամակները»):

Ո՞ւմ համար էր դա գրված և ինչո՞ւ:
Նամակը հռոմեացիներին հասցեագրված է Հռոմի Եկեղեցու
անդամներին (տես Հռովմայեցիս 1.7): Հռոմի Եկեղեցու
ծագումնաբանությունը անհայտ է, բայց թվագրվում է Պենտեկոստեի
օրվանից քիչ անց, երբ Հռոմից այցելած հրեաները լսեցին, թե ինչպես է
Պետրոսը քարոզում (տես Գործք 2.10): Չնայած Պողոսը դեռևս չէր եղել
Հռոմում, ողջույններ գրեց որոշ Սրբերի, որոնց նա գիտեր կամ որպես
նախկին ծանոթներ կամ էլ ուրիշների միջոցով, ովքեր ապրել էին
Հռոմում, ինչպես օրինակ Պրիսկիզան և Ակյուղասը (տես Գործք 18.1-2, 18,
Հռովմայեցիս 16.1-16, 21):

Թվում է, թե առնվազն երեք հիմնական պատճառներ կային, թե ինչու
Պողոսը նամակը ուղարկեց հռոմեացիներին.
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(1)Նախապատրաստվել դեպի Հռոմ ապագա ժամանմանը: Տարիներ շարունակ
Պողոսը ցանկացել էր քարոզել ավետարանը Հռոմում (տես Գործք 19.21,
Հռովմայեցիս 1.15, 15.23): Նա նաև հույս ուներ, որ Հռոմի Եկեղեցին հիմք
կծառայի, որտեղից նա կարող է ծառայել Իսպանիայի միսիայում (տես
Հռովմայեցիս 15.22-24, 28):

(2)Պարզաբանել և պաշտպանել իր ուսմունքները: Պողոսը պարբերաբար
անհատների կողմից ընդդիմության էր հանդիպում, ովքեր սխալ էին
հասկանում կամ աղավաղում նրա ուսմունքները Մովսեսի օրենքի և դեպի
Քրիստոս հավատի վերաբերյալ (տես Գործք 13.45, 15.1–2, 21.27–28,
Հռովմայեցիս 3.8, 2 Պետրոս 3.15–16): Պողոսը ակնհայտորեն պատճառ
ուներ կասկածելու, որ նման թյուրիմացություններ հասել էին նաև Հռոմի
Եկեղեցու անդամներին, ուստի նա գրեց , որպեսզի իր ժամանումից
առաջ մեղմի նմանօրինակ հարցերը:

(3) Որպեսզի աջակցի հրեա և հեթանոս Եկեղեցու անդամների միջև
միասնությանը: Այդ նամակը գրելուց ոչ շատ առաջ, հրեա քրիստոնյաները,
ովքեր արտաքսվել էին Հռոմից, կայսր Կղօդիոսի հրամանի համաձայն
(տես Գործք 18.2), սկսեցին վերադառնալ Հռոմ և գերազանցապես
Հեթանոս Քրիստոնյա համայնքները: Այդ իրավիճակը հավանաբար
տեղիք տվեց որոշ լարվածությունների և խնդիրների հրեա և հեթանոս
քրիստոնյաների միջև: Որպես «հեթանոսների առաքյալ» (Հռովմայեցիս
11.13), Պողոսը ջանում էր միացնել հեթանոս նորադարձերին Եկեղեցուն,
չնայած, որպես հրեա (տես Հռովմայեցիս 11.1), Պողոսը նաև մեծ
ցանկություն ուներ, որ իր ժողովուրդը ընդունի ավետարանը: Պողոսը
խթանեց Եկեղեցու միասնությունը ուսուցանելով, թե ինչպես են
ավետարանի վարդապետությունները կիրառվում բոլոր Սրբերի համար
(see Romans 3.21–4.25; 11.13–36; 14.1–15.13).

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Ներածական ողջույնից հետո նամակը սկսվում է թեման ներկայացնելով.
«Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը … Աստծո զօրութիւնն է փրկելու
համար» բոլորի համար, ովքեր «հավատքի մեջ են» առ Հիսուս Քրիստոս
(Հռովմայեցիս 1.16–17):

Չնայած Նամակը Հռոմեացիներին կարևոր դեր է խաղացել
քրիստոնեության պատմության մեջ, այն դժբախտաբար եղել է նաև
«ավելի շատ վարդապետության թյուրիմացությունների, նենգափոխման և
չարության աղբյուր, քան որևէ այլ Աստվածաշնչյան գիրք», համաձայն
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965-73], 2.211): Նույնիսկ վաղ
շրջանի քրիստոնյաների մեջ Պողոսի գրվածքները համարվում էին
որպես «դժվար ընկալելի», իսկ նրա ուսմունքները երբեմն աղավաղվում
ու խեղաթյուրվում էին (2 Պետրոս 3.15-16):

Համառոտ շարադրանք
Հռովմայեցիս 1–3-ում Պողոսը բացատրում է արդարացման
վարդապետությունը հավատով առ Հիսուս Քրիստոս: Պողոսը սահմանում
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է մեղավորության կացությունը, որի մեջ է ողջ մարդկությունը և
ուսուցանում է, որ այդ խնդրի աստվածային լուծումը բոլոր մարդկանց
համար Հիսուս Քրիստոսի քավությունն է: Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
հավատարմորեն ընդունելու միջոցով, ողջ մարդկությունը կարող է
արդարացվել և փրկություն ստանալ։

Հռովմայեցիս 4–8-ում Պողոսը հիշատակում է Աբրահամի օրինակը,
որպեսզի պարզաբանի հավատով արդարացման վարդապետությունը:
Նա մեկնաբանում է փրկության վարդապետությունները և ուսուցանում,
թե ինչպես են այդ վարդապետություններն ազդում այն բոլորի մարդկանց
կյանքի վրա, ովքեր հավատ ունեն առ Քրիստոս:

Հռովմայեցիս 9-16-ում Պողոսը գրում է Իսրայելի նորընտիր
կարգավիճակի մասին, ներկայացնում ավետարանի մերժումը և
վերջնական փրկությունը: Պողոսը խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու հրեա և
հեթանոս անդամներին ապրել ավետարանի համաձայն, որպեսզի
Եկեղեցում լինի խաղաղություն և միասնություն: Նա խնդրում է Հռոմի
Սրբերին շարունակել պահել պատվիրանները:

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ
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ԴԱՍ 99

Հռովմայեցիս 1-3
Նախաբան
Պողոսը նամակ գրեց Հռոմի Սրբերին, հայտարարելով, որ
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը Աստծո զորությունն է
դեպի փրկություն: Նա բացատրեց, որ ոչ մեկը չի կարող

փրկվել իր գործերով. նրանք պետք է փրկվեն Հիսուս
Քրիստոսի շնորհով, որը մատչելի է դարձել Նրա
քավության միջոցով:

Ուսուցման առաջարկներ
Հռովմայեցիս 1.1-17
Պողոսը հայտարարում է, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը Աստծո
զորությունն է դեպի փրկություն։

Կարդացեք բարձրաձայն Յոթանասունից Երեց Լարի Էքո Հոքի հետևյալ
խոսքերը: Բացատրեք, որ որպես երիտասարդ տղամարդ, Երեց Լարի
Էքո Հոքը զինվորագրվել էր Միացյալ Նահանգների Նավատորմի
Կորպուսին:

«Ես հանդիպեցի իմ հրահանգիչին՝ կռվում կոփված մի վետերանի, երբ նա
ոտքի հարվածով բացեց զորանոցի դուռը և ներս մտավ, անհարգալից
արտահայտություններ բղավելով:

Սարսափազդու առաջաբանից հետո նա սկսեց զորանոցի մի ծայրից ու դեմ
առ դեմ կանգնելով յուրաքանչյուր հավաքագրվածի՝ հարցեր էր տալիս:
Իրեն հատուկ ձևով հրահանգիչը առանց բացառության ինչ-որ բան գտավ

յուրաքանչյուր հավաքագրվածի վրա, որ ծաղրի բարձր, անպատշաճ խոսքերով: Նա
անցնում էր շարքի առջևով, իր ետևում լսելով ծովային հետևակի յուրաքանչյուր զինվորի
պատասխանը`ինչպես կարգադրված է. «Այո» կամ «Ոչ, Սերժանտ հրահանգիչ»: Երբ
հասավ իմ հերթը, համարյա խլեց իմ պայուսակը, դատարկելով պարունակությունը
ներքնակիս վրա, իմ ետևում: Նա փորփրեց իմ ունեցածը, այնուհետև հետ վերադարձավ,
որպեսզի ինձ դիմի: Ես նախապատրաստվեցի նրա հարձակմանը: Նրա ձեռքում իմ
Մորմոնի Գիրքն էր» («Come unto Me, O Ye House of Israel,» Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր
2012, 32):

• Ինչպե՞ս կզգայիք, եթե Երեց Էքո Հոքի իրավիճակում գտնվեիք:

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ էր պատրաստվում անել սերժանտ հրահանգիչը:

• Դուք երբևէ եղել եք այնպիսի իրավիճակում, երբ մտահոգվել եք, որ
ձեր համոզմունքները ծաղրի կենթարկվեն: (Կարող եք հրավիրել մի
քանի ուսանողների` կիսվել իրենց փորձառությամբ դասարանի հետ):

Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին,
երբ ուսումնասիրում են Հռովմայեցիս 1-ը, որոնք կօգնեն նրանց, եթե
նրանք ծաղրի կամ հալածանքի ենթարկվեն իրենց համոզմունքների և
չափանիշների համար:
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Հակիրճ ներկայացրեք Հռովմայեցիս գիրքը, հրավիրելով մի ուսանողի
բարձրաձայն ընթերցել հետևյալ պարբերությունը.

Հռովմայեցիս գիրքը նամակ է, որը Պողոսը գրեց Հռոմի Սրբերին իր միսիոներական
ճամփորդությունների ավարտին: Նա Հոմեացի Սրբերին գրեց՝ պատրաստվել իր
ժամանմանը, պարզաբանել և պաշտպանել իր ուսմունքները և խթանել Հրեա ու հեթանոս
Եկեղեցու անդամների միասնությունը: Հռոմը` Հռոմեական Կայսրության
մայրաքաղաքը,հագեցած էր աշխարհիկ փիլիսոփայություններով և հավանաբար դժվար
վայր լիներ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու համար:

Ամփոփեք Հռովմայեցիս 1.1-14-ը` բացատրելով, որ Պողոսը սկսեց
նամակը, վկայելով Հիսուս Քրիստոսի մասին և արտահայտելով իր
ցանկությունը` այցելել Հռոմի Սրբերին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Հռովմայեցիս 1.15-17-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե
Պողոսը ինչ ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին
Հռովմայեցի Սրբերին:

• Ըստ Պողոսի, ի՞նչ էր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը: (Ուսանողները
պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն. Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը Աստծո զորությունն է դեպի փրկություն
բոլորի համար, ովքեր հավատ ունեն առ Հիսուս Քրիստոս: Հետևյալ
ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին։ Դուք կարող եք առաջարկել,
որ ուսանողները նշեն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք
ուսուցանում են այդ ճշմարտությունը):

• Ինչի՞ց է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը մեզ թույլ տալիս փրկվել։
(Ֆիզիկական և հոգևոր մահից)

• Ինչո՞ւ մենք պետք է հավատ գործադրենք առ Հիսուս Քրիստոսը,
ավետարանի միջոցով փրկության օրհնությունները ստանալու
համար: (Հիսուս Քրիստոսը իրագործեց Քավությունը, որ հնարավոր
դարձնի մեր փրկությունը):

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
բացատրությունը, թե ինչ է նշանակում հավատալ Հիսուս Քրիստոսին և
հավատ գործադրել Նրա հանդեպ:

Պողոսի կողմից օգտագործված հավատ և կրոնական հավատ եզրույթները նշանակում են
ոչ թե պարզապես մտավոր համաձայնություն, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, այլ
այդ ամենի անկեղծ ընդունում և հավատ Նրա հանդեպ, որպես մեկի, ով իրեն առաջարկեց
մեր մեղքերի քավության համար: Այս խորը հավատը առաջնորդում է դեպի հավատարիմ
կյանք` դրսևորված մեղքերի համար ապաշխարանքով , մկրտվելով և Հիսուս Քրիստոսի
ուսուցանածի համաձայն ապրելով (տես Գործք 16.30-33, Հռովմայեցիս 6.1-11,
1 Կորնթացիս 6.9-11-ը): «Հավատն առ Հիսուս Քրիստոս … դրսևորվում է ավետարանի
օրենքներին և արարողություններին հնազանդ կյանքով ապրելով և Քրիստոսին
ծառայելով» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Փրկություն», scriptures.lds.org):
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• Քանի որ Պողոսը գիտեր, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը Աստծո
զորությունն է առ փրկություն բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են, ապա
ի՞նչ էր նա զգում այն քարոզելու վերաբերյալ: (Նա չէր ամաչում [տես
Հռովմայեցիս 1.16]):

• Ավետարանի զորության վկայություն ունենալը ինչպե՞ս կարող է ազդել
ուրիշների հետ կիսվելու ձեր ցանկության վրա։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո, գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը.
Ձեռք բերելով վկայություն, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը
զորություն ունի փրկել մեզ, մենք չենք ամաչի դրանով կիսվել
ուրիշներիհետ):

• Ինչպե՞ս կարող է այդ սկզբունքն օգնել ձեզ, երբ դուք հանդիպում եք
հալածանքի կամ ծաղրի ենթարկվում ձեր հավատի համար։

Մի ուսանողի հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Երեց Էքո Հոքի
պատմության շարունակությունը և խնդրեք դասարանին լսել, թե ինչպե՞ս
նա պատասխանեց սերժանտ հրահանգչին:

«Ես սպասում էի, որ նա կբղավի ինձ վրա, փոխարենը՝ նա ինձ մոտեցավ և
շշնջաց. «Դու Մորմո՞ն ես»:

«Ինչպես կարգադրված էր, ես բղավեցի,- «Այո, Սերժանտ հրահանգիչ»:

Կրկին ես ակնկալում էի ամենավատը : Փոխարենը, նա դադար տվեց և
բարձրացրեց իր ձեռքը, որը բռնել էր իմ Մորմոնի Գիրքը և շշուկով
ավելացրեց. «Դու հավատո՞ւմ ես այս գրքին»:

Կրկին ես բղավեցի. «Այո, Սերժանտ հրահանգիչ» («Եկեք Ինձ Մոտ, Ով Դուք, Իսրայելի
Տուն», 32):

• Ինչո՞վ է Երեց Էքո Հոքի պատասխանը ուսուցանված որպես
սկզբունքի լավ օրինակ Հռովմայեցիս 1.16-ում:

Բացատրեք, որ Երեց Էքո Հոքին ծաղրելու փոխարեն, սերժանտ
հրահանգիչը զգուշորեն ցած դրեց Մորմոնի Գիրքը և շարունակեց ներքև
իջնել` նորակոչիկների շարքի ուղղությամբ: Բարձրաձայն ընթերցեք Երեց
Էքո Հոքի պատմության շարունակությունը.

«Ինձ հաճախ է հետաքրքրել, թե ինչու Նավատորմի Կորպուսի այդ կոշտ
սերժանտը ինձ խնայեց այդ օրը: Բայց ես երախտապարտ եմ, որ
կարողացա ասել առանց տատանվելու,-«Այո, ես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ եմ» և «Այո, ես գիտեմ, որ Մորմոնի Գիրքը
ճշմարիտ է»: Այս վկայությունը Սուրբ Հոգու միջոցով ինձ տրված
արժեքավոր պարգև է» («Եկեք Ինձ Մոտ, Ով Դուք, Իսրայելի Տուն,» 32):

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր որևէ ծանոթը ցույց տվել, որ չեք ամաչում կիսվել
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով:

Խրախուսեք ուսանողներին մտածել, թե որքան ուժեղ են նրանք զգում
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին իրենց վկայությունները և ինչ
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կարող են անել այդ վկայությունները ավելի ուժեղացնելու համար։
Հորդորեք նրանց նպատակ դնել այդպես վարվելու համար։

Հռովմայեցիս 1.18-3.23
Պողոսը ուսուցանում է, որ ամենքը մեղանչեցին, և Աստուծոյ փառքիցը
պակասուած են

Բացատրեք, որ Պողոսի օրերում որոշ Հեթանոս Քրիստոնյաներ հակված
են ներել անբարոյական կամ մեղավոր վարքագիծը՝ շեշտելով Աստծո
ողորմածությունը և անտեսելով Նրա կատարյալ արդարադատությունը:
Որոշ հրեա քրիստոնյաներ նաև հավատում էին, որ Մովսեսի օրենքի
պահպանումը անհրաժեշտ էր իրենց փրկության համար: Պողոսը ձգտում
էր ուղղել այդ երկու թյուր կարծիքները:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հռովմայեցիս 1.18-32-ը: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով մեղքերի վրա, որոնք, ըստ Պողոսի, լայն տարածված էին իր
ժամանակ։ Կարող եք օգնել ուսանողներին սահմանել հատվածներ
18-32-ի բառերն ու արտահայտությունները, որպեսզի օգնեք նրանց
հասկանալ Պողոսի` Հռոմեացի Սրբերին տված զգուշացումները: Օրինակ`
ուղղեք հետևյալ հարցը.

• Ըստ ձեզ, 25-րդ հատվածում «երկրպագեցին եւ պաշտեցին
ստեղծուածներին քան թէ Ստեղծողին» ի՞նչ է նշանակում:

Մատնանշեք, որ Հռովմայեցիս 1.18-32-ում մենք սովորում ենք, որ
մարգարեները և առաքյալները մեզ ուսուցանում են վարքագծերի ու
վերաբերմունքի մասին, որոնք Աստծո համար տհաճ են:

Բացատրեք, որ արտահայտություններ «բնական գործածութիւնը
փոխեցին անբնականի հետ» հատված 26-ում և «կնոջ բնական
գործածութիւնը թողելով» հատված 27-ում վերաբերում է համասեռամոլ
վարքագծին: Դուք կարող եք բացատրել, որ սկզբից և հետևողականորեն
բոլոր սուրբ գրություններում, Տերը դատապարտել է մաքրաբարոյության
օրենքի խախտումները՝ ներառյալ համասեռամոլ վարքագիծը:

Ուշադրություն. Միևնույն սեռի ձգողականության թեման պահանջում է մեծ
դյուրազգացություն: Երբ ձեր դասարանը քննարկի այդ վիճահարույց
հարցը, երաշխավորվեք, որ դա կարվի բարությամբ, կարեկցանքով և
հարգալից:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Եկեղեցու դրիքորոշումը
համասեռամոլ վարքագծի նկատմամբ բարձրաձայն ընթերցեք հետևյալ
հայտարարությունը․

«Մաքրաբարոյության օրենքի խախտումը լուրջ մեղք է: Եթե դուք պայքարում եք նույն սեռի
հանդեպ հակվածության դեմ կամ եթե ձեզ համոզել են ոչ պատշաճ գործողության
մասնակցել, խորհուրդ փնտրեք ձեր ծնողներից և եպիսկոպոսից: Նրանք կօգնեն ձեզ» (For
the Strength of Youth [գրքույկ, 2011], 36):
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«Եկեղեցու վարդապետական դիրքորոշումը պարզ է. Սեռական գործողությունը պետք է
տեղի ունենա միայն ամուսնացած տղամարդու և կնոջ միջև: Ինչևիցե, դա երբեք չպետք է
օգտագործվի որպես անգթության հիմնավորում: Հիսուս Քրիստոսը, ում հետևորդներն ենք
մենք, պարզ էր իր սեռական անբարոյականության դատապարտման մեջ՝ բայց երբեք
դաժան չէր: Նրա հետաքրքրությունը միշտ անհատին բարձրացնելն է, ոչ երբեք՝
տապալելը: …

Եկեղեցին տարբերակում է միևնույն սեռի հանդեպ հակվածությունը և վարքը։ Չնայած
նույն սեռի հանդեպ զգացմունքներ և հավակնություններ պահպանելն ըստ էության մեղք չի
հանդիսանում, համասեռամոլ վարքագիծը հակասում է «վարդապետական սկզբունքին՝
հիմնված սուրբ գրության վրա … որ տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնությունը կարևոր է
Արարիչի ծրագրում իր զավակների հավերժական ճակատագրի համար» [«Առաջին
Նախագահության հայտարարությունը միասեռ ամուսնությունների վերաբերյալ»,
mormonnewsroom.org]» (“Same-Sex Attraction,” Gospel Topics, lds.org/topics):

• Ինչո՞ւ է մեզ համար կարևոր հասկանալ համասեռամոլ վարքին
վերաբերող Տիրոջ մարգարեների և առաքյալների ուսմունքները:

• Ինչպե՞ս կարող ենք բարություն և կարեկցանք ցույց տալ նրանց
նկատմամբ, ովքեր միևնույն սեռի հանդեպ հակվածություն են
ցուցաբերում, մինչդեռ դեռևս սատարում են համասեռամոլ վարքին
վերաբերող Եկեղեցու դիրքորոշումը:

Ամփոփեք Հռովմայեցիս 2.1-3.8-ը` բացատրելով, որ Պողոսը ուսուցանեց,
որ բոլոր մարդիկ կդատվեն իրենց գործերի համաձայն, և որ հրեաների
անիրավությունը ոչ թե ներքուստ, այլ արտաքուստ Մովսեսի օրենքով
ապրելուց էր:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Հռովմայեցիս 3.9-12, 23-ը
բարձրաձայն և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե ըստ Պողոսի, ով էր
ընկել մեղքի ազդեցության տակ:

• Ըստ Պողոսի, ո՞վ էր ընկել ազդեցության տակ: Ինչպե՞ս են մեր
մեղքերն ազդում մեզ վրա: (Ուսանողների պատասխանից հետո
գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Բոլոր
պատասխանատու մարդիկ մեղք են գործում և Աստծո ներման
կարիքն ունեն):

• Ինչպե՞ս է այս տեղեկությունը օգնում մեզ ավելի լավ հասկանալ, թե
մենք ինչո՞ւ Հիսուս Քրիստոսի կարիքն ունենք:

Հռովմայեցիս 3.24-31
Ողջ մարդկությունը կարող է արդարացվել հավատարմորեն ընդունելով Փրկիչի
Քավությունը

Բացատրեք, որ Հռովմայեցիս 3-ի մնացած հատվածներում Պողոսը
ուսուցանեց, թե Հիսուս Քրիստոսը ինչպես է մեր ունեցած խնդիրը
հաղթահարում`այսինքն, որ Աստված մեղքը չի ընդունում, և որ
յուրաքանչյուր պատասխանատու մարդ մեղք է գործում: Այդ
հատվածները հասկանալու համար ուսանողները պետք է հասկանան
հետևյալ բառերի իմաստը. արդարացում (լինել «ներված մեղքի համար
պատժվելուց և հայտարարված անմեղ» [Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
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«Արդարացում, Արդարացնել» scriptures. lds.org]) համամասնություն (քավող
զոհաբերություն և գթության աղբյուր), և շնորհ («աստվածային օգնության
կամ զորության միջոց, տրված Հիսուս Քրիստոսի լիառատ գթության և
սիրո միջոցով» [Աստվածաշնչի Բառարան, «Շնորհ»]): Գրեք այս բառերի
սահմանումները գրատախտակին կամ յուրաքանչյուր ուսանողի
տրամադրեք նյութեր հետևյալ պայմաններով :

Սահմանել բարդ բառերն ու արտահայտությունները

Բարդ բառերի և արտահայտությունների սահմանումըկարևոր քայլ է սուրբ գրությունների
բովանդակությունը հասկանալու համար և ծանոթանալու վարդապետությունների և
սկզբունքների հետ: Մարգարեների բառերը, բառարանները, ուսանողական ձեռնարկները,
ծանոթագրությունները և սուրբ գրությունները ուսումնասիրելու համար օգտակար նյութերը
հաճախ կարող են օգնել ուսանողներին հասկանալ դժվար բառերը և
արտահայտությունները:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Հռովմայեցիս 3.24-26-ը
բարձրաձայն: Դասարանին խնդրեք հետևել` պարզելով, թե մենք ինչպես
կարող ենք արժանի դառնալ Աստծո ներկայությանը։

• Համաձայն Հռովմայեցիս 3.24-ի, մենք ինչպե՞ս ենք արդարացվել կամ
հայտարարվել արժանի Աստծո ներկայության մեջ լինելու համար:

Նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մեջ Հռովմայեցիս 3.24-ի
ազատորեն բառը փոխարինվում է միայն բառով (տես ծանոթագրություն ա):
Բացատրեք, որ նշանակություն չունի, թե որքան լավ բան ենք անում այս
կյանքում, մենք չենք կարող ինքներս վաստակել կամ արժանի լինել
փրկության, որովհետև ինչպես Պողոսն է ուսուցանել, մենք բոլորս էլ
մեղք ենք գործել, ուստի չենք կարող փրկվել (տես Հռովմայեցիս 3.23): Դա
միայն Աստծո շնորհով է,Նրա Աստվածային ուժով և զորության
շնորհով,որ մենք փրկվում ենք (տես նաև Մորոնի 10.32-33):

• Համաձայն հատված 26-ի, ու՞մ է Աստված արդարացնում շնորհով:
(Նրանց, ովքեր հավատում են Քրիստոսին):

Հիշեցրեք ուսանողներին, թե Պողոսը ինչպես օգտագործեց վստահություն և
հավատ եզրույթները, ինչպես ավելի վաղ քննարկվել էր դասարանում:

• Այդ հատվածներն ի՞նչ սկզբունք են ուսուցանում Հիսուս Քրիստոսի
Քավության ընդունման արդյունքի մասին: (Ուսանողները կարող են
նշել հետևյալ սկզբունքները. Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
ընդունելով հավատարմությամբ, ողջ մարդկությունը կարող է
արդարացվել և փրկություն ստանալ):

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք ցույց տալ, որ հավատարմությամբ ընդունել
ենք Փրկիչի Քավությունը։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե որքանով են նրանք զգում Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոսի կարիքը, և ինչ կարող են անել, Նրա Քավությունը
հավատարմությամբ ընդունելու համար: Հրավիրեք ուսանողներին գրել
իրենց զգացմունքների մասին դասարանային նոթատետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում: Հորդորեք մի
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քանի ուսանողների կիսվել Փրկիչի մասին իրենց ունեցած զգացումներով
և վկայություններով դասարանի հետ:

Ամփոփեք Հռովմայեցիս 3.27-30-ը, բացատրելով, որ Պողոսը կրկնակի
անգամ շեշտեց, որ մարդը ավելի շատ արդարացվում է հավատով առ
Հիսուս Քրիստոս, քան Մովսեսի օրենքը պահպանելով:
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ԴԱՍ 100

Հռովմայեցիս 4-7
Նախաբան
Պողոսը բացատրեց, թե շնորհի միջոցով ինչպես էր
Աբրահամն արդարացվել: Այնուհետև Պողոսը նկարագրեց
օրհնություններ, որոնք տրվում են նրանց, ովքեր

արդարացված են և ուսուցանված, որ մկրտությունը
խորհրդանշում է` մեղքի համար մահացած դառնալ և
կենդանի լինել Քրիստոսում:

Ուսուցման առաջարկներ
Հռովմայեցիս 4-5
Պողոսը բացատրում է, թե շնորհի միջոցով ինչպես էր Աբրահամն արդարացվել:
Գրատախտակին արտատպեք հետևյալ նկարը և
արտահայտությունները:

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ նրանք անապատում
ծարավից տոչորվում են, և մոտակա բարձունքի գագաթին կա մի շիշ ջուր:

• Նշվածներից ինչը կփրկի ձեզ. (ա) ձեր հավա՞տը, որ ջուրը կարող է
փրկել ձեզ, (բ) ձեր ջա՞նքը ջրին հասնելու և այն խմելու համար, թե՞
(գ) ինքը ջուրը: (Մի ասեք, որ ուսանողների պատասխանները ճիշտ են):

Բացատրեք, որ այդ սցենարը կարող է օգնել մեզ հասկանալ Պողոսի
ուսմունքները Հռովմայեցիս 4-7-ում, որը վերաբերում է, թե ինչով են
հավատը, գործերը և շնորհը կապվում արդարացման վարդապետության
հետ: (Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Պողոսի արդարացմանը վերաբերող
ուսմունքները ներկայացված են Հռովմայեցիս 1–3-ում):

• Ելնելով Պողոսի ուսմունքներից Հռովմայեցիս 1-3-ում, ի՞նչ է
նշանակում արդարացված լինել։ (Ստանալ ներում մեղքի համար
պատժվելուց և հայտարարվել անմեղ կամ արդար):

Տրամադրել Հռովմայեցիս 4-ի համատեքստը բացատրելով, որ Հռոմում
որոշ հրեա Սրբեր չափից ավելի էին շեշտում իրենց սեփական ջանքերի
կարևորությունը, և որ Մովսեսի օրենքը արդարացնելու համար էր:

• Ինչպե՞ս կարող են որոշ մարդիկ այսօր ունենալ արդարացման
նույնանման թյուրըմբռնում:
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• Գրատախտակին գրված ո՞ր տարբերակը կարող է ներկայացնել այն
գաղափարը, որ մենք կարող ենք փրկվել մեր կատարած գործերով:
(Գրել (Գործեր) տարբերակ բ-ի կողքին):

Բացատրեք, որ Պողոսը փորձեց ուղղել այն թյուրըմբռնումը, որ գորություն
ուներ իր ժամանակ՝ հիշեցնելով հրեաներին հին հովվապետ Աբրահամի
մասին, ում շատ հրեաներ համարում էին արդարացված:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հռովմայեցիս 4.2-5 (Աստվածաշնչի հավելվածում):
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչու Աբրահամին արդար
համարեցին:

• Աբրահամը ինչո՞վ արդարացված չէր: ( «Գործերի օրենքով»):

• Համաձայն Պողոսի ուսմունքների գրի, առնված Հռովմայեցիս 1-3-ում,
մենք ինչո՞ւ չենք կարող գործերով արդարացված լինել: (Պողոսը
ուսուցանեց, որ «ամենքը մեղանչեցին, և Աստծո փառքիցը պակասված
են» [Հռովմայեցիս 3.23-ում]: Գործերի օրենքով արդարացված լինելը
կպահանջի մեզանից երբեք մեղք չգործել):

Բացատրեք, որ ինչպես գրի է առնված Հռովմայեցիս 4.6-8-ում, Պողոսը
մեջբերում է կատարել Դավիթ Արքայից, որպեսզի պարզաբանի, որ
միայն մեր գործերով մենք չենք կարող արդարանալ կամ անմեղ դառնալ:

Ամփոփելով Հռովմայեցիս 4.9–15-ը, հրավիրեք մի ուսանողի ընթերցել
հետևյալ պարբերությունը բարձրաձայն.

Որպեսզի վարկաբեկի այնգաղափարը, որ միայն թլփատվածները, ովքեր պահել էին
Մովսեսի օրենքը, կարող էին հավատարիմ լինելու օրհնություններ ստանալ, Պողոսը
ուսուցանեց, որ Աբրահամը ստացել էր իր հավատարմության օրհնությունները նախքան

թլփատվելը, և թլփատությունը նշան էր իր հավատարմության: Աբրահամը շարունակեց
հավատարիմ լինել Աստծո հետ ուխտ կապելուց ու թլփատվելուց հետո: Այս եղանակով
Աբրահամը դարձավ հայրը բոլոր հավատարիմների՝ չթլփատված (հեթանոսների) և
թլփատված (հրեաների):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը Հռովմայեցիս 4.16, տողատակի ծանոթագրություն ա, և
խնդրեք դասարանին հետևել և փնտրել ավելի ամբողջական
բացատրություն, թե ինչպես ենք մենք արդարացվում:

• Ինչպե՞ս ենք մենք արդարացվում: (Ուսանողները պետք է
ներկայացնեն նմանատիպ մի վարդապետություն. Մենք
արդարացվում ենք շնորհի միջոցով մեր հավատով և գործերով):

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ շնորհը վերաբերում է օրհնություններին,
գթությանը, օգնությանը ու զորությանը մեզ համար հասանելի Հիսուս
Քրիստոսի Քավության միջոցով:

• Գրատախտակին գրված ո՞ր տարբերակը կարող է ներկայացնել
Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն ու շնորհը: Ո՞ր տարբերակը կարող է
ներկայացնել մեր հավատը դեպի Նա: (Ուսանողների
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պատասխաններից հետո գրեք (Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը և շնորհը)
Տարբերակ գ-ի կողքին և (Հավատք) տարբերակ ա-ի կողքին):

• Եթե մենք այդ իրավիճակում լինեինք, կարո՞ղ էինք փրկվել մեր
հավատքով և ջանքերով, եթե ջուր չլիներ: (Ոչ:)Ինչո՞վ է ջուրը այդ
սցենարում նման Հիսուս Քրիստոսի Հարությանն ու շնորհին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.

«Փրկությունը չի կարող գնվել հնազանդության փողով, այն գնվել է Աստծո
Որդու արյունով [տես Գործք 20.28]: …

«Շնորհը Աստծո պարգև է, և Աստծո յուրաքանչյուր պատվիրանին հնազանդ
լինելու մեր ցանկությունը մեր մահկանացու ձեռքը պարզելն է՝ մեր
Երկնային Հորից այդ սուրբ պարգևը ստանալու համար» («The Gift of Grace,»
Ensign կամ Լիահոնա, Մայ. 2015, 109, 110):

Մատնանշեք, որ չնայած գրատախտակին պատկերված սցենարը օգնում
է մեզ հասկանալ, թե ինչպես են հավատը, գործերն ու շնորհը նպաստում,
որ մենք արդարանանք, սակայն այն չի պարզաբանում բոլոր
եղանակները, որոնց օգնությամբ մենք կարող ենք ստանալ Փրկիչի
շնորհը: Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն ապահովում է Իր շնորհը
ներկայացնող, մեզ արդարացնող ու մեղքերից մաքրող, կյանքը փրկող
ջուրը, այլ նաև հնարավորություն է տալիս մեզ ունենալ այն հավատն ու
զորությունը, որի կարիքն ունենք ջուրը ձեռք բերելու կամ Նրա շնորհն
ընդունելու համար: Մենք այդ շնորհի միջոցով կարող ենք օրհնված լինել
նախքանդեպի Նա մեր հավատը գործադրելն ու լավ գործեր կատարելը,
այդ ընթացքում և դրանից հետո:

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Քավության զորությունը դարձնում է ապաշխարությունը հնարավոր և …
զորացնում մեզ տեսնել, անել և դառնալ լավը այն եղանակներով, որ մենք
երբեք չենք կարող գիտակցել մեր սահմանափակ մահկանացու
ընդունակությամբ» («Հետևաբար նրանք զսպեցին իրենց վախը» Ensign կամ

Լիահոնա, մայիս 2015, 47):

• Ինչպե՞ս կարող է Տիրոջ շնորհն օգնել մեզ հավատ գործադրել Նրա
նկատմամբ և լավ գործեր անել:

• Որո՞նք են այն գործերը, որ կարող ենք անել, որպեսզի ցույց տանք մեր
հավատն առ Քրիստոս և արդարացվենք Նրա շնորհի միջոցով:
(Ապաշխարել և հնազանդվել պատվիրաններին ու ստանալ
ավետարանի արարողությունները):

Հրավիրեք ուսանողներին բաժանվել 2-3 հոգուց բաղկացած խմբերի ու
բացատրել մեկը մյուսին, թե ինչպես են հավատն ու արդար գործերն
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օգնում մեզ ստանալ Փրկիչի շնորհը, որ արդարացվենք: (Համոզվեք, որ
ուսանողները հասկացան, թե հավատն առ Հիսուս Քրիստոս ու մեզ
փրկելու Նրա զորությունը, կմղեն մեզ ստանալ անհրաժեշտ
արարողությունները և հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին, որը թույլ
կտա մեզ արդարացվել Փրկիչի շնորհի միջոցով):

Ամփոփեք Հռովմայեցիս 5-ը բացատրելով, որ Պողոսն ուսուցանեց
խաղաղության մասին, որը տրվում է նրանց, ովքեր ստանում են
Քրիստոսի շնորհը հավատի միջոցով (տես հատվածներ 1–2): (Նա
այնուհետև բացատրեց, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ, մեզ
համար հասանելի շնորհը ավելի, քան բավարար է Անկման
հետևանքները հաղթահարելու համար):

Հռովմայեցիս 6-7
Պողոսն ուսուցանում է` ինչպես ազատվել մեղքից և ստանալ
հավերժական կյանք:
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարձագանքեին հետևյալ
իրավիճակում.

Ձեր ընկերը ծրագրում է ի վերջո ծառայել միսիայում, սակայն ներկայումս
ընտրություններ է կատարում, որոնք հակառակ են Տիրոջ չափանիշներին:
Երբ դուք ձեր անհանգստությունն եք արտահայտում ձեր ընկերոջ
վարքագծի վերաբերյալ, նա ասում է. «Դա մեծ նշանակություն չունի:
Քավության շնորհիվ, կարող եմ միշտ էլ ապաշխարել միսիայում
ծառայելուց առաջ»:

Բացատրեք, որ որոշ մարդիկ հասկանալով խախտում են Աստծո
պատվիրանները, մտածելով, թե կապաշխարեն հետագայում, օրինակ`
տաճար գնալուց կամ միսիայում ծառայելուց առաջ: Հրավիրեք
ուսանողներին Հռովմայեցիս 6-ը ուսումնասիրելիս փնտրել, թե ինչու է
այդ վերաբերմունքը շնորհի ուսմունքի վերաբերյալ լուրջ թյուրըմբռնում
նշանակում:

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգի
անդամներին միասին բարձրաձայն ընթերցել Հռովմայեցիս 6.1-6, 11-12-ը
և քննարկել, թե ինչպես Պողոսի ուսմունքները կարող են ուղղել նրանց
ընկերոջ մտածելակերպը: Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո
հարցրեք.

• Ինչպե՞ս Պողոսը պատասխանեց այն թյուր կարծիքին, որ Փրկիչի
շնորհը ինքնաբերաբար կազատի մեզ մեր մեղքերից:

• Ի՞նչ է նշանակում լինել «մեռած մեղքին» (հատված 2-ում) և
«մկրտութիւնովը նորա հետ թաղուեցանք մահի մեջ» (հատված 4-ում):

• Ըստ այդ հատվածների, ի՞նչ է խորհրդանշում ընկղմամբ
մկրտությունը: (Երբ ուսանողները պատասխանեն, օգնեք նրանց
հասկանալ հետևյալ սկզբունքը. Ընկղմամբ մկրտությունը կարող է
խորհրդանշել մեր մահը մեղքի համար և նոր հոգևոր կյանքի
սկիզբը):
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Բացատրեք , որ նոր հոգևոր կյանքը սկսում ենք, երբ մկրտվում ենք, որը
ներառում է իր մեջ մեր մեղքերի թողության ընդունում՝ պարտավորվելով
հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին:

Որպեսզի ուսանողներին նախապատրաստեք գտնել հավելյալ
սկզբունքները Հռովմայեցիս 6-ում, ցուցադրել որոշակի գումար:

• Ո՞վ է վճարում ծառայողի աշխատավարձը: Ինչո՞ւ գործատուն չի
վճարում ուրիշի ծառայողի աշխատավարձը:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Հռոմայեցիս 6.13-ը մտքում, փնտրելով
երկու «գործատուների» կամ տերերի, ում ինչ-որ մեկը կարող է զիջել ու
ծառայել: Կարող եք բացատրել, որ զիջել բառը այդ հատվածում
նշանակում է առաջարկել, կամ տեղի տալ): Խնդրեք
ուսանողներին`զեկուցել այն, ինչ գտել են:

Հետևյալ աղյուսակը գծեք գրատախտակին:

Մեղքի վարձքը: Աստծո շնորհը

Հրավիրեք ուսանողներին լուռ կարդալ Հռովմայեցիս 6.14-23
հատվածները: Հանձնարարեք նրանց մի կեսին փնտրել մեղքի կամ
հետևանքների «վարձքը» (հատված 23), իսկ մյուս կեսին փնտրել
Աստուծոյ շնորհը: Որոշ ժամանակ անց հրավիրեք մի քանի ուսանողների
մոտենալ գրատախտակին և գրել աղյուսակի մեջ, ինչ գտել են: («Մեղքի
վարձքի» տակ ուսանողները պետք է գրեն Մահ [տես հատվածներ 16,
21, 23], և «Աստուծոյ շնորհքի» տակ նրանք պետք է գրեն Առաքինություն
[տես հատված 16], Սրբություն [տես հատվածներ 19, 22], հավիտենական
կյանք [տես հատված 22], և հավերժական կյանք [տես հատված 23]):
Բացատրեք, որ մահը որպես մեղքի վարձք վերաբերում է «Աստծուց ու
Նրա ազդեցություններից առանձնանալուն» և նշանակում է «մահանալ
արդարության հարցերին վերաբերող բաների նկատմամբ» (Սուրբ
գրությունների ուղեցույց “Death, Spiritual,” scriptures.lds.org):

• Ի՞նչ սկզբունք մենք կարող ենք սովորել Հռովմայեցիս 6.16-ից մեղքին
զիջելու հետևանքների վերաբերյալ: (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն պետք է նշեն հետևյալ սկզբունքը.
Եթե մենք տեղի տանք մեղքին, ապա դառնում ենք մեղքի ծառաները):

• Ինչպե՞ս է մեղք գործելուն տեղի տալը ստիպում մեզ դառնալ այդ
մեղքի ծառան:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել օրինակներ, երբ որևէ մեկի կողմից
մեղքին տեղի տալը հանգեցրել է ազատության կորստին:

Վերաբերում է «Աստուծոյ շնորհքի» ցուցակին:
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• Որո՞նք են ավելի շատ արդարությանը, քան մեղքին ծառայելու
առավելությունները։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պողոսի ուսմունքներից այն մասին,
թե մենք ինչպե՞ս կարող ենք ազատվել մեղքից և ձեռք բերել
հավերժական կյանք ստանալու պարգևը։ (Չնայած ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, նրանք պետք է հասկանան
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք նվիրում ենք մեզ Աստծուն, կարող ենք
ազատվել մեղքից և ստանալ հավերժական կյանքի պարգևը):

• Ի՞նչ եղանակներով կարող ենք մեզ նվիրաբերել Աստծուն:

• Ի՞նչ եղանակներով եք դուք ձեռք բերել մեղքից ազատագրվելու
զգացողությունը ձեզ Աստծուն նվիրաբերելուց հետո:

Հարցեր տվեք, որոնք առաջ են բերում զգացմունքներ և վկայություններ

Երբ ուսանողները հասկանան սուրբ գրություններում ուսուցանվող վարդապետությունն ու
սկզբունքը, նրանց այնպիսի հարցեր տվեք, որոնք օգնում են վերհիշել այդ
վարդապետությանը կամ սկզբունքին առնչվող անցյալի հոգևոր փորձառությունները։
Հաճախ այդ զգացմունքներն ուսանողների մեջ ուժեղ ցանկություն են առաջացնում
հավատարմությամբ ապրել ավետարանի սկզբունքով։

Վկայեք Աստծուն մեզ նվիրաբերելու կարևորության մասին: Խնդրեք
ուսանողներին, որ նրանք գրեն իրենց այն նպատակի մասին, թե ինչպես
ավելի լավ կնվիրաբերեն իրենց Աստծուն։

Ամփոփեք Հռովմայեցիս 7-ը, բացատրելով, որ Պողոսը օգտագործեց
ամուսնություն փոխաբերությունը ուսուցանելու, որ Եկեղեցու անդամները
ազատագրվել էին Մովսեսի օրենքից և միացել Աստծուն: Նա նաև գրեց
պայքարի մասին «մարմնի» (հատված 18)կամ ֆիզկական հակումների ու
«ներսի մարդու» (հատված 22) կամ հոգևորության միջև:

Ամփոփեք այս դասին ուսուցանված ճշմարտությունների մասին ձեր
վկայությամբ:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Գործք 20–Հռովմայեցիս 7
(մաս 20)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Ուսանողների ուսումնասիրած իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ

ամփոփումը Գործք 20-ի–Հռովմայեցիս 7-ի (մաս 20)-ը ուսումնասիրելիս չի նախատեսվում ուսուցանել որպես

ձեր դասի մի մաս: Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ դուք խորհում եք ձեր
ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Գործք 20–22)
Պողոսի միսիոներական ճամփորդություններից ուսանողները սովորեցին, որ Տիրոջ ճշմարիտ սպասավորները

հավատարմորեն կատարում են իրենց պարտականությունը և հրճվանք զգում այդ ամենը անելիս: Նրանք

սովորում են նաև, որ Տիրոջ ճշմարիտ ծառաները պատրաստ են Աստծո կամքը կատարել` անկախ

անձնական վնասից: Պողոսի վարած խոսակցության հատվածից ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուս
Քրիստոսի խոսքերին հնազանդվելով, կարող ենք ամբողջապես դարձի գալ:

Օր 2 (Գործք 23–28)
Ուսումնասիրելով Պողոսի վկայությունը թագավոր Ագրիպպասին՝ ուսանողները սովորեցին, որ եթե
ապաշխարեն և դառնան դեպիԱստված, նրանք կյանքում կարող են հաղթահարել սատանայի ուժին,
ստանալ մեղքերի թողություն և իրավունք՝ մտնելու սելեստիալ արքայություն: Նրանք նաև համամիտ են այն

ճշմարտության հետ, որ դեպի Հիսուս Քրիստոս դարձի գալու համար պետք է հավատ ունենան և
հավատարմորեն ապրեն ավետարանով: Պողոսի Հռոմ կատարած ճանապարհորդության հատվածից

ուսանողները սովորեցին, որ եթե հավատարիմ են, Աստված կարող է օգնել նրանց և մյուսներին իրենց
փորձությունները դարձնել օրհնություններ:

Օր 3 (Հռովմայեցիս 1–3)
Հռոմի Սրբերին գրված Պողոսի նամակից ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Երբ մենք
Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայություն ձեռք բերենք, կլցվենք ուրիշների հետ կիսվելու ցանկությամբ։ Բոլոր
պատասխանատու մարդիկ մեղք են գործում և Աստծո ներման կարիքն ունեն: Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

հավատարմորեն ընդունելու միջոցով ողջ մարդկությունը կարող է արդարացվել և փրկություն ստանալ։

Օր 4 (Հռովմայեցիս 4-7)
Պողոսի` Հռոմեացի Սրբերին ուսուցումից ուսանողները սովորեցին, որ մենք արդարացվում ենք հավատով և
ողորմածության շնորհիվ կատարած գործերով: Նրանք նաև սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները.
Ընկղմամբ մկրտությունը կարող է խորհրդանշել մեր մահը մեղանչելու պատճառով և նոր հոգևոր կյանքի

սկիզբը: Եթե մենք մեղք ենք գործում և չենք ապաշխարում, ապա դառնում ենք մեղքի ծառաները: Եթե
նվիրվում ենք Աստծուն, ապա կարող ենք ազատագրվել մեղքից և ստանալ հավերժական կյանքի պարգևը:
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Նախաբան
Որպես բանտարկյալ` ձմեռային ամիսներին Պողոսին ծովով տարան
Հռոմ: Մեկնելուց առաջ Պողոսը զգուշացրեց, որ ճանապարհը լինելու էր
«նեղությունով եւ շատ վնասով» (Գործք 27.10): Մի փոթորկի ժամանակ
Պողոսը մարգարեացավ, որ չնայած նավը պիտի կործանվեր, ուղևորները
ողջ կմնային: Պողոսի մարգարեությունն իրականացավ։

Ուսուցման առաջարկներ
Գործք Առաքելոց 27
Պողոսին Հռոմ տանելու ընթացքում նա նավաբեկության է ենթարկվում

Նախքան դասի սկսվելը, հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին: (Այս
հայտարարությունները կարող եք գտնել «Երիտասարդներին զորացնելու
համար» գրքույկում [գրքույկ, 2011], 4, 11,16):

«Խուսափեք նույն անձնավորության հետ հաճախ ժամադրության գնալուց»:

«Մի հաճախեք, դիտեք կամ մասնակցեք որևէ բանի, որը ինչ-որ կերպ
անպատշաճ է, անբարոյական, բիրտ կամ ունի պոռնոգրաֆիկ բնույթ»:

«Եթե ձեր ընկերները ստիպում են ձեզ անել բաներ, որոնք սխալ են, եղեք
այն մեկը, ով սատարում է ճշմարիտը՝ նույնիսկ եթե դուք միակն եք»:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ գրատախտակին
գրված հայտարարությունները:

• Ինչո՞ւ որոշ երիտասարդներ նախընտրում են ուշադրություն չդարձնել
այդ զգուշացումներին և խորհրդին :

Խնդրեք ուսանողներին ուսուցման ընթացքում փնտրել
ճշմարտությունները Գործք 27-ում, որը կօգնի նրանց ամրացնել Տիրոջ
ծառաների զգուշացումներին և խորհրդին ուշադրություն
դարձնելու հավատը:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Պողոսին կեղծ մեղադրանք էր ներկայացվել
պետական դավաճանության մեջ, և նա բանտարկվել էր: Նա, որպես
Հռոմի քաղաքացի, իրավունք ուներ և իր գործը բողոքարկեց Հռոմի
Կեսարին: Ամփոփեք Գործք 17.1-8-ը բացատրելով, որ Պողոսը
հռոմեական պահակախմբի հսկողությամբ, այլ բանտարկյալների հետ
նավով ճամփորդեց դեպի Հռոմ: Երկար օրեր նավարկելուց հետո նրանք
կանգ առան Կրետե կղզու նավահանգստում: Երբ նավահանգստից
հեռանում էին, Պողոսը նավի վրա գտնվողներին զգուշացրեց, որ նրանք
չպետք է շարունակեին իրենց ճանապարհորդությունը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Գործք 27.9-10-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան, փնտրելով, թե Պողոսը ինչի
մասին էր զգուշացրել, եթե նա և նավի վրա գտնվող մյուս մարդիկ
շարունակեին իրենց ճանապարհը դեպի Հռոմ: Կարող եք բացատրել, որ
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ծոմ բառը օգտագործված հատված 9-ում, վերաբերում է կամավոր
չուտելուն։ Տվյալ դեպքում «ծոմը» հավանաբար վերաբերում է հրեական
Քավության օր կոչված սուրբ օրվան,որով սովորաբար սկիզբ էր դրվում
Միջերկրական ծովով ճամփորդելու մի անապահով եղանակի:
Քավության Օրը սովորաբար սկսվում էր սեպտեմբերի վերջին կամ
հոկտեմբերի սկզբին: Բացատրեք, որ բարձել բառը 10-րդ հատվածում
վերաբերում է նավի բեռին:

• Համաձայն Գործք 27.10-ի, Պողոսն ի՞նչ զգուշացրեց և մարգարեացավ,
որ կպատահեր, եթե նրանք շարունակեին իրենց ուղևորությունը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Գործք 27.11-12-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե հռոմեացի
հարյուրապետը և նավի վրա գտնվող այլ մարդիկ ինչպես
պատասխանեցին Պողոսի զգուշացմանը:

• Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ հարյուրապետի համար ավելի հեշտ կլիներ
հավատալ նավի տիրոջը, քան Պողոսին:

• Համաձայն հատված 12-ի, ինչո՞ւ նավի վրա գտնվող մարդկանց
մեծամասնությունը անտեսեց Պողոսի զգուշացումը: (Կարող եք
բացատրել, որ ապաստարան բառը նշանակում է նավահանգիստ
հանգիստ բառը նշանակում է հարմար կամ հարմարավետ):

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Գործք 27․13-21-ը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց, երբ նավը շարունակեց
նավարկել դեպի Հռոմ։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ նավը շարունակեց նավարկել դեպի Հռոմ:

• Համաձայն հատված 20-ի, փոթորկի ժամանակ նավի վրա
գտնվողները ի՞նչ հասկացան:

• Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 21-ից այն բանի
վերաբերյալ, թե ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ, եթե մենք անտեսենք
Տիրոջ ծառաների խորհուրդը և նախազգուշացումները։ (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է համամիտ
լինեն հետևյալ սկզբունքին. Եթե անտեսենք Տիրոջ ծառաների
զգուշացումներն ու խորհուրդը, ապա մեզ վտանգի կենթարկենք:
Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին: Բացատրեք, որ վտանգը
հնարավոր է ներառեր հատուցման օրհնությունները, որոնք հակառակ
դեպքում մենք կստանայինք:

Ամփոփեք ուսանողների հետ պատճառները, թե ինչու հարյուրապետը և
նավի վրա գտնվող այլ մարդիկ անտեսեցին Պողոսի զգուշացումը և
խորհուրդը (տես Գործք 27.11-12-ը):

• Այսօր մարդիկ ինչպիսի՞ նմանատիպ արդարացումներ պիտի գտնեն,
որ անտեսել են Տիրոջ ծառաների զգուշացումները և խորհուրդը:

Օգտվելով «Երիտասարդներին զորացնելու համար» գրքույկից կամ վերջին
համաժողովի ելույթներից հավելյալ օրինակներ բերեք մարգարեների
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զգուշացումից և խորհրդից, որոնք զգում եք, որ համապատասխանում են
ձեր դասարանի ուսանողներին:

• Ինչպիսի՞ վտանգների կարող են անհատները ենթարկել իրենց,
անտեսելով մարգարեների կողմից նմանատիպ զգուշացումները և
խորհուրդը:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գործք 27.22-26-ը
բարձրաձայն: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ ասաց Պողոսը նավի վրա գտնվող մարդկանց։

• Եթե դուք սարսափելի փոթորկի կենտրոնում նավի վրա
լինեիք,Պողոսի ո՞ր բառերը ձեզ կհանգստացնեին:

• Ինչի՞ մասին էր Պողոսը մարգարեանում, որ կպատահեր նավին:

Ամփոփեք Գործք 27.27-30-ը, բացատրելով, որ փոթորկի14-րդ գիշերը,
անձնակազմը չորս խարիսխ գցեց ծովի մեջ, որպեսզի նավը չջախջախվի
ժայռերի մեջ: Այնուհետև անձնակազմը գնաց նավի առջևի մասը և ասես
ջանում էր ավելի շատ խարիսխներ գցել: Ինչևէ, նրանք փաստորեն
ծրագրում էին լքել նավը և փոքրիկ նավակով փախչել, քանի որ
վախենում էին, որ նավը կխորտակվի:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Գործք 27.31-32 -ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`փնտրելով, թե ինչ զգուշացրեց
Պողոսը հարյուրապետին ու զինվորներին: Բացատրեք, որ սրանք բառը
31-րդ հատվածում վերաբերում է անձնակազմի անդամներին, ովքեր
փորձում էին փախչել։

• Պողոսը ի՞նչ նախազգուշացրեց հարյուրապետին և զինվորներին:

• Զինվորները ինչպե՞ս պատասխանեցին Պողոսի զգուշացմանն ու
խորհրդին: (Նրանք ուշադիր լսեցին նրա նախազգուշացումը և
կանխեցին անձնակազմի փախուստը, կտրելով փոքրիկ նավակի
պարանները և թույլ տալով դատարկ հեռանալ:)

Ամփոփեք Գործք 27.33-44-ը բացատրելով, որ Պողոսը առաջարկեց
տախտակամածի վրա գտնվողներին սնվել, որ ուժերը վերականգնեն:
Այդ օրը՝ ավելի ուշ, նավը դեպի ցամաք նավարկելիս ջախջախվեց, բայց
բոլոր մարդիկ ապահով դուրս եկան ջրից: Ուսանողներին հիշեցրեք
Պողոսի մարգարեության մասին, գրի առնված Գործք 27.22-26-ում, որ ոչ
մեկը չի մահանա չնայած նավը կխորտակվի:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ պատմությունից, այն մասին, թե
ինչ կարող է պատահել, եթե մենք ուշադիր հետևենք Տիրոջ ծառաների
խորհրդին և զգուշացումներին: ( Ուսանողները, հնարավոր է,
համամիտ լինեն սկզբունքներին, որոնք համանման են հետևյալին.
Եթե մենք հետևենք Տիրոջ ծառաների խորհրդին և զգուշացումներին,
ապա Տերը կիրականացնի Իր՝ մեզ տված խոստումները: Եթե
հետևենք Տիրոջ ծառաներին տված խորհրդին և խոստումներին, ապա
կարող ենք դիմադրել մեզ սպառնացող վտանգներին: Այդ
սկզբունքները գրեք գրատախտակին):
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Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այն սկզբունքները, որոնք
նրանք նմանեցրել են Գործք 27-ին, հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Առաջին Նախագահության Նախագահ Հենրի Բ.
Այրինգի հետևյալ հայտարարությունը:

«Կյանքումս ամեն անգամ, երբ փորձել եմ հետաձգել ոգեշնչված խորհրդին
հետևելը կամ էլ որոշել եմ, որ բացառություն էի, հասկացել եմ, որ ինձ
վտանգի էի ենթարկել: Ամեն անգամ, երբ լսել եմ մարգարեների խորհուրդը,
աղոթքի մեջ զգացել հաստատումն ու հետևել դրան, պարզել եմ, որ
շարժվում եմ դեպի ապահովություն» (“Finding Safety in Counsel,” Ensign,
May 1997, 25):

• Ուշադիր լսելով Տիրոջ ծառաների զգուշացումներն ու խորհուրդը,
ինչպե՞ս կարող ենք դիմանալ վտանգներին, որոնք սպառնում են մեր
հոգևոր և ֆիզիկական ապահովությանը:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե արդյոք նրանք անտեսում են Տիրոջ
ծառաների զգուշացումները, խորհուրդը կամ մտածում են եղանակներ,
որոնցով իրենք ավելի լավ կարող են հետևել զգուշացումներին և իրենց
ստացած խորհրդին: Հրավիրեք նրանց գրի առնել մի նպատակ, թե
դրանով ինչպե՞ս կարող են սկսել իրականացնել այդ խորհուրդը:

Հաջորդ Մաս (Հռովմայեցիս 8–1 Կորնթացիս 6)
Բացատրեք ուսանողներին, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում
Հռովմայեցիս 8-16-ը և Ա Կորնթացիս 1-6-ը ուսումնասիրելիս, նրանք
կսովորեն Հռոմի և Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին տված Պողոս
Առաքյալի իմաստուն խորհրդի մասին , որպեսզի օգնեն նրանց այս
ամբարիշտ ու անհանգիստ աշխարհում ավելի մոտենալ Աստծուն:
Խնդրեք նրանց փնտրել հետևյալ հարցերի պատասխանները. Ինչո՞ւ են
մեր մարմինները տաճարներ համարվում։ Եկեղեցու անդամներն
ինչպե՞ս պիտի վճռեն տարաձայնությունները միմյանց հետ:
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ԴԱՍ 101

Հռովմայեցիս 8-11
Նախաբան
Պողոսը ուսուցանեց հոգևոր վերածնունդ ապրելու
օրհնությունների ու Երկնային Հոր կամքին հնազանդվելու
վերաբերյալ: Նա նաև ուսուցանեց Իսրայելի՝ Աստծո

ուխտի մերժման և հեթանոսների մեջ ավետարանի
տարածման մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հռովմայեցիս 8
Պողոսը նկարագրում է հոգևոր վերածնունդի օրհնությունները
Սկսեք այդ դասը`տալով հետևյալ հարցերը.

• Ի՞նչ է ժառանգությունը:

• Եթե կարողանայիք ժառանգել որևէ մեկի սեփականությունը, ո՞ւմ
ունեցվածքը կընտրեիք և ինչո՞ւ:

• Որպես կանոն ո՞վ է ժառանգում որևէ մեկի կարողությունը:

Հանձնարարեք ուսանողներին խորհել օրհնությունների մասին, որ մեկը
կարող է ստանալ, որպես Երկնային Հոր ողջ սեփականության
ժառանգորդ: Հրավիրեք ուսանողնորին փնտրել սովորելիս Հռովմայեցիս
8.1–18-ը թե մենք ինչ պետք է անենք, որ ժառանգենք այն ամենը, ինչ
Երկնային Հայրն ունի:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հովմայեցիս 8.1-ը, 5.7,13-ը: Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե
Պողոսն ուսուցանեց մարմնաւոր լինողները՝ «մարմնի բաներն» են
մտածում, կամ մեղք գործելու, իսկ հոգևւոր լինողները՝ «հոգու բաները»:
(հատված 5-ում):

• Ի՞նչ է նշանակում «մարմնավոր բաները մտածող»: (հատված 6):
(Կենտրոնացած լինել մարմնի կրքերն ու ցանկությունները
բավարարելու վրա:

• Ի՞նչ է նշանակում «հոգեւոր բաները մտածող»: (հատված 6):

Բացատրեք, որ «հանի բնական մարդուն» (հատված 13-ում) նշանակում է
սպանել կամ ճնշել թուլությունները, գայթակղություններն ու մեղքերը
կապված մեր մահկանացու մարմինների հետ (տես հատված 13,
ծանոթագրություն բ, Մոսիա 3.19-ում):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք մենք սովորել հատված 13-ից այն մասին, թե
ինչը կարող է մեզ օգնել հաղթահարել բնական մարդու մեղք գործելու
հակումը: (Օգնեք ուսանողներին առանձնացնել հետևյալ սկզբունքը.
Եթե մենք ենթարկվենք Սուրբ Հոգու հորդորներին, կարող ենք
հաղթահարել բնական մարդու մեղք գործելու հակումը: Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին:)
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Հռովմայեցիս 8.14-16-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պողոսը
ինչպես է վերաբերում նրանց, ովքեր հետևում են Հոգուն:

• Ինչպե՞ս է Պողոսը վերաբերում նրանց, ովքեր հետևում են Հոգուն:
(Բացատրեք, որ որդիներ բառը այդ համատեքստում նշանակում է
երկուստեք որդիներ և դուստրեր [տես ՎևՈւ 25.1]):

Ուշադրությունը հրավիրեք «որդեգրութեան հոգին» արտահայտությանը
(հատված 15-ում): Բացատրեք, որ «մեր հոգին» (հատված 16-ում),
նշանակում է մեր հոգևոր մարմինները, արարվել են Երկնային Հոր
կողմից, դարձնելով բառացիորեն յուրաքանչյուր անձնավորությանը
Երկնային Հոր հոգևոր զավակները: Ինչևիցե, դա տեղի է ունենում Աստծո
հետ ուխտեր կապելով՝ արարողությունների միջոցով, այնուհետև
պահելով այդ ուխտերը, այդ մարդիկ հոգևոր վերածնունդ են ապրում,
կամ ընդունում Նրա որդիների ու դուստրերի պես ավետարանի
ուխտերը: Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը ցույց է տալիս, որ այդպիսի
մարդիկ ոչ միայն Աստծո հոգևոր զավակներն են արարչագործության
առավելության շնորհիվ, բայց նաև Նրա ուխտի միջի զավակները:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Հռովմայեցիս 8.17-18-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, և գտնել, թե ինչ կարող
են դառնալ ուխտի զավակները:

• Ի՞նչ կարող են Աստծո ուխտի զավակները դառնալ: (Հետևյալ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին, բաց թողնելով տարածություն
հավատարիմ բառի փոխարեն. Եթե մենք հավատարիմ Աստծո ուխտի
զավակներ ենք, ապա կարող ենք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի միացյալ
ժառանգները այն ամենի, ինչ Երկնային Հայրն ունի):

• Ի՞նչ է համատեղ ժառանգը: (Մեկը, ով մյուս ժառանգների հետ միասին
ստանում է հավասար ժառանգություն):

• Համաձայն հատված 17-ի, ի՞նչ պետք է անեն Աստծո ուխտյալ
զավակները, որ Քրիստոսի հետ դառնան միացյալ ժառանգներ:

Բացատրեք, որ «տառապել [Հիսուս Քրիստոսի] հետ» (հատված17-ում) չի
նշանակում, որ մենք տառապում ենք նրանից, թե ինչ արեց Փրկիչը՝ որպես
իր քավիչ զոհաբերության մասնիկ: Փրկիչի նման, մենք պետք է
հրաժարվենք անաստված վարքագծից, պահենք պատվիրանները և
հավատարմորեն համբերենք ընդդիմությանը (տես Մատթեոս 16.24,
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս 16.26 [Աստվածաշնչի
հավելվածում]): Ավելացնել բառ հավատարիմ-ը լրացնելու համար
գրատախտակին գրված սկզբունքը: Գրատախտակին գծեք
երեք-սյունականոց գծապատկեր: Առաջին սյունակը անվանեք
Պահանջներ, կենտրոնական սյունակը Ընդդիմություն, և երրորդ սյունակը
Ժառանգություն: Հրավիրեք ուսանողներին գրել հետևյալ հարցերի
պատասխանները համապատասխան սյունակներում:

• Որո՞նք են այն բաները, որ մենք պետք է անենք, որ համարվենք մեր
Երկնային Հոր հավատարիմ ուխտյալ զավակները:
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• Ընդդիմության ինչպիսի օրինակներ մենք հնարավոր է ապրենք, երբ
ջանք ենք գործադրում ապրել որպես Աստծո հավատարիմ, ուխտյալ
զավակներ:

• Ինչպիսի՞ օրհնություններ կարող ենք մենք ժառանգել Երկնային
Հորից, եթե ջանք գործադրենք ապրել, որպես Նրա հավատարիմ
ուխտյալ զավակներ: (Մեկ հնարավոր պատասխանն է, որ կարող ենք
դառնալ Երկնային Հոր նման [տես Հռովմայեցիս 8.17,
ծանոթագրություն ա]):

Հանձնարարեք ուսանողներին նրանց պատասխանները գրել
գրատախտակին։

• Պողոսի ուսմունքներն ընթերցելուց հետո հատված 18-ում, դուք
ինչպե՞ս կհամեմատեք Քրիստոսի հետ համատեղ ժառանգներ
լինելը, օրհնությունների հետ: Ինչո՞ւ:

Բացատրեք, որ Հռովմայեցիս 8.19-30-ում, մենք կարդում ենք, որ Պողոսը
ուսուցանեց, թե Հոգին օգնում է մեզ մեր թուլությունում և նաև իմանալ
ինչի համար աղոթել: Մենք նաև կարդում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը
կանչվել է նախաերկրային տիրույթ, որ լինի Աստծո զավակների Փրկիչը
(տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հռովմայեցիս 8.29-30
[Աստվածաշնչի հավելվածում]):

Ուշադրություն. Հռովմայեցիս 8.29–30-ում,նախասահմանել բառը նշանակում
է նախապես օծել կամ կանչել: Ուսանողները դասի ընթացքում կսովորեն
Պողոսի որոշ ուսմունքներ կամ նախապես օծելու մասին
Եփեսացիս 1-ում:

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հռովմայեցիս 8.28, 31-39-ը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել,
փնտրելով, ճշմարտություններն, որ Պողոսն ուսուցանեց Աստծո սիրո
մասին` համեմատության մեջ դնելով ընդդիմության,
մարտահրավերների և մահկանացու կյանքի դժբախտությունների հետ:
Նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունում Հռովմայեցիս 8.31-ում «դեմ
լինել» արտահայտությունը փոխարինվում է «հաղթել»-ով (տես հատված
31, ծանոթագրություն ա):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այդ հատվածներից:
(Ուսանողները կարող են բացահայտել մի շարք սկզբունքներ, այդ
թվում հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք սիրենք Աստծուն, բոլոր բաները
միաժամանակ կգործեն մեր բարիքի համար: Հիսուս Քրիստոսի
իշխանության շնորհիվ մենք կարող ենք հաղթահարել մահկանացու
կյանքի բոլոր մարտահրավերներն ու փորձանքները։ Մեզ ոչինչ չի
կարող բաժանել Աստծո սիրուց, որը դրսևորվում է Հիսուս Քրիստոսի
Քավությամբ):

• Ինչպե՞ս կարող են Հիսուս Քրիստոսը և Նրա ուսմունքները օգնել մեզ
հաղթահարել մահկանացու կյանքի մարտահրավերներն ու
փորձանքները:
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• Հաշվի առնելով մահկանացու կյանքի ձեր ապրած
մարտահրավերներն ու փորձանքներն, այդ հատվածներում ո՞ր
նախադասություններն են առանձնանում ձեզ համար: Ինչո՞ւ:

• Դուք ինչպե՞ս եք զգացել Աստծո սերը ձեր մարտահրավերների և
փորձանքների ժամանակ:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանական տետրերում գրի
առնել, թե ինչ հուշումներ են ստացել, որ անեն, որպեսզի Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով, նրանք կարողանան հաղթահարել իրենց
մարտահրավերներն ու փորձանքները: Խրախուսեք նրանց կիրառել
իրենց գրածը։

Հարցեր տվեք և հրավերներ կազմակերպեք, որպեսզի խրախուսեք
դրանց կիրառությունը:
Վերջին հաշվով ավետարանի ուսուցման նպատակն է օգնել ուսանողներին կիրառել սուրբ
գրություններում գտնվող սկզբունքներն ու վարդապետությունները, դարձի գալ և ստանալ
այն օրհնությունները, որոնք խոստացված են Աստծուն հավատարիմներին ու
հնազանդներին: Հարցերը, որոնք քաջալերում են կիրառությունը կարող են կենսական դեր
խաղալ ուսանողներին օգնելու տեսնել, թե ինչպես իրենք կարող են կիրառել այդ
սկզբունքներն իրենց կյանքում:

Հռովմայեցիս 9-11
Պողոսը ուսուցանում է Աստծո ուխտի Իսրայելի մերժման և ավետարանը
Հեթանոսներին քարոզելու մասին

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարձագանքեին այդ
իրավիճակում։

1. Դուք ընկերակցում եք ձեր եպիսկոպոսին այցելել երիտասարդ
տղամարդու, ում ընտանիքը Եկեղեցում ակտիվ է, սակայն նա՝ ոչ: Երբ
ձեր եպիսկոպոսը բարեհամբույր փորձում է օգնել երիտասարդ
մարդուն հասկանալ ավետարանով չապրելու հետևանքները,
երիտասարդը ասում է . «Մի անհանգստացեք: Ես մկրտված եմ եղել և
ծնողներս ակտիվ են: Աստված ետ չի պահի որևէ օրհնություն
ինձանից:

2. Վերջերս դուք ընկերացաք մի երիտասարդ այլահավատ կնոջ հետ:
Նա հարցնում է չափանիշների մասին, որոնցով դուք ապրում եք: Այն
բանից հետո, երբ դուք նկարագրում եք Տիրոջ որոշ չափանիշները, նա
ասում է.«Չեմ հասկանում ինչու եք այդ ամենը անում: Այն ամենը, ինչ
պիտի անեք փրկվելու համար, Հիսուս Քրիստոսին հավատալն է»:

Խնդրեք ուսանողներին այսօրվա դասի ընթացքում փնտրել մի
ճշմարտություն, ուսումնասիրելիս Հռովմայեցիս 9-11-ը որոնք կօգնեն
նրանց հասկանալ, թե ինչ է պահանջվում, որ ստանան ավետարանի
օրհնությունները:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ հետևյալ բացատրությունը Պողոսի
ուսմունքների վերաբերյալ Հռովմայեցիս 9-11-ում:
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Ինչպես գրի է առնված Հռովմայեցիս 9–11-ում, Պողոսը օգտագործեց տերմիններ Իսրայել և

ԻսրայելացիներՀրեաներիփոխարեն որի քննարկման ժամանակ շատ հրեաներ էին
ընտրություն կատարել: Աստծո ուխտյալ զավակները երբեմն վերագրվել են Իսրայելի
տանը: Հին Կտակարանի ժամանակում, Աստված ընտրեց Հակոբի, կամ Իսրայելի
ժառանգներին, որ լինեն Աբրահամի հետ Իր ուխտի մի մասը (տես Հռովմայեցիս 9.4-5-ը),
որը ներառում էր այնպիսի մեծ օրհնություններ, ինչպիսիք էին՝ ավետարանը,
քահանայության ղեկավարները, հավերժական կյանքը, հավերժական սերունդը,
ժառանգության հողը և աշխարհը ավետարանով օրհնելու պատասխանատվությունը:

Հանձնարարեք մեկ ուսանողի կարդալ Հռովմայեցիս 9.6, 8-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, և գտնել, թե Պողոսը ինչ ուսուցանեց
Իսրայելի տան անդամների մասին:

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը` ասելով «ոչ թե ամենքը որ
Իսրայէլիցն են՝ նորանք են Իսրայելը»: (հատված 6): (Շատ Հրեաներ
սխալ համոզմունք ունեն, որ Աբրահամի միջոցով իրենց ծագումը
երաշխավորում է իրենց ուխտի օրհնությունները):

Բացատրեք, որ Հռովմայեցիս 9.25-30-ում, մենք ընթերցում ենք, որ Պողոսն
ուսուցանում է, թե այն Հեթանոսները, ովքեր միացել են Եկեղեցուն կարող
էին ուխտի բոլոր օրհնությունները ստանալ և դառնալ արդար Հիսուս
Քրիստոսի նկատմամբ հավատք գործադրելով:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն ընթերցել
Հրովմայեցիս 9.31–33-ը, 10.1–4-ը: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, և
գտնել, թե ինչպես Պողոսի օրում որոշ Իսրայելացիներ Աստծո առաջ
արդարամիտ դառնալ էին ձգտում: Բացատրեք, որ «արդարության
օրենքը» (Հռովմայեցիս 9.31-ում) վերաբերում է Մովսեսի օրենքին,
«գայթակղության քարը» (Հռովմայեցիս 9.32, 33-ում) Հիսուս Քրիստոսն է և
«Աստծո արդարությունը» (Հռովմայեցիս 10.3-ում) վերաբերում է Հիսուս
Քրիստոսին և Նրա ավետարանին:

• Համաձայն Հռովմայեցիս 9.31-33-ի, ինչպե՞ս են որոշ Իսրայելացիներ
ձգտել Աստծո առաջ դառնալ արդար: (Խստորեն կատարելով
Մովսեսի օրենքի գործերը):

• Համաձայն Հռովմայեցիս 10.3-4-ի, այդ Իսրայելացիները ի՞նչ էին
մերժել: (Հիսուս Քրիստոսին և Նրա միջոցով հնարավոր դարձած
արդարությունը):

Բացատրեք, որ ինչպես գրի է առնված Հռովմայեցիս 10.8–13-ում, Պողոսը
շարադրել է, թե ինչպես «հաւատում ենք, արդարանալու համար»
(Հռովմայեցիս 9:30-ում) որը կարող է ձեռք բերվել: Հանձնարարեք մի քանի
ուսանողների հերթով կարդալ Հռովմայեցիս 10․8-13-ը բարձրաձայն։
Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով, թե ինրպես ստանալ այդ
առաքինի վիճակը:

• Ի՞նչ պետք է անի անձնավորությունը` ստանալու հավատքից եկող
առաքինի վիճակը:

ԴԱՍ  101

734



Բացատրեք, որ բառի հունարեն իմաստը թարգմանված որպես
խոստովանել հատված 9-ում նշանակում է որևէ բանի ընդունման բաց
ճանաչում, կամ ուխտ, իսկ հունարեն բառը թարգմանված որպես հավատք
նշանակում է վստահելի խոստում: Խորը հավատքն առ Փրկիչն
առաջնորդում է մարդկանց բացեիբաց հաստատել Նրան ընդունելու
հանգամանքը, այն ձևերով, որ Նա ընտրել է: Այդ կարգված եղանակները
ներառում են հնազանդություն Աստծո պատվիրաններին,
ապաշխարություն ու փրկության արարողությունների կատարում՝ ինչպես
օրինակ մկրըության և Սուրբ Հոգու պարգևի:

• Համաձայն Պողոսի ուսմունքների, մենք ի՞նչ պետք է անենք եթե
ցանկանում ենք ստանալ Աստծո ուխտերի օրհնությունները, ներառյալ
փրկությունը: (Օգնեք ուսանողներին առանձնացնել հետևյալ
սկզբունքը. Եթե ընդունում և հնազանդվում ենք հիսուս Քրիստոսին և
Նրա ավետարանին, կարող ենք ստանալԱստծո ուխտերի
օրհնություններն ու փրկվել: Հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին):

Նշեք, որ որոշ մարդիկ օգտագործել են Հռովմայեցիս 10.9,13 պնդելու, որ
այն ամենը ինչ պետք է անենք փրկվելու համար, այն է, թե բանավոր
խոստովանություն պետք է անենք, որ հավատում ենք Հիսուս
Քրիստոսին: Հիշեցրեք ուսանողներին միսիոներական սցենարի մասին,
որը ներկայացվեց դասի սկզբում:

• Ինչպե՞ս կարող են ճշմարտություններն այդ դասում օգնել ձեզ
պատասխանել այդ սցենարներում:

Ամփոփեք մնացած մասը Հռովմայեցիս 10.11-ի բացատրելով,որ Պողոսը
ուսուցանեց, թե Աստծո խոսքը լսելիս, կենսական է զարգացնել հավատքն
առ Քրիստոս: Նա օգտագործեց մի նմանություն վայրի ձիթենու ծառի
ճյուղերի պատվաստման մասին ընտանի ձիթենու ծառի հետ,
ներկայացնելու համար Հեթանոսների ընդունումը Իսրայելի տուն (տես
նաև Հակոբ 5.3-14-ը): Նա նաև ուսուցանեց, որ ավետարանը կրկին
կառաջարկվի Հրեաներին:

Ամփոփել` վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
քննարկվեցին այդ դասին։
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ԴԱՍ 102

Հռովմայեցիս 12-16
Նախաբան
Պողոսը ուսուցանեց Հռոմի Եկեղեցու անդամներին
ներկայացնել Աստծուն իրենց մարմինները՝որպես
կենդանի զոհեր և հնազանդվել պատվիրաններին:
Պողոսը նաև ուսուցանեց Սրբերին ինչպես խաղաղություն

պահպանել, երբ անձնական նախապատվության
պատճառով տարբերություններ էին առաջանում: Այդ
նամակը ավարտելիս՝Պողոսը պատվիրեց զգուշանալ
ստախոսներից:

Ուսուցման առաջարկներ

Կիրառել ավետարանի ուսուցման և ուսումնասիրության հիմունքները
Ուսուցանելիս ուշադրությունը կենտրոնացրեք ավետարանի ուսուցման և
ուսումնասիրության հիմունքների վրա, ինչպոս օրինակ՝ հասկանալ ենթատեքստը և
բովանդակությունը, բացահայտել, հասկանալ և զգալ ավետարանի
վարդապետությունների և սկզբունքների ճշմարտությունն ու կարևորությունը և կիրառել
վարդապետություններն ու սկզբունքները։ Այդ հիմունքները կիրառելու մեթոդներ չեն, այլ
արդյունքներ որոնց պիտի հասնենք: Այդ հիմունքները ուսումնասիրության հիմնական
օրինակի մասն են կազմում, որին ուսուցիչներն ու ուսանողները կարող են հետևել,
որպեսզի սերմանեն ավետարանը իրենց մտքերում և սրտերում։

Հռովմայեցիս 12-13
Պողոսը ուսուցանում է Սրբերին նվիրաբերել իրենց մարմինները Աստծուն՝
որպես կենդանի զոհաբերություններ, և հնազանդվել Աստծո
պատվիրաններին:
Դասարան բերեք տարբեր ձևերի երկու տարաներ և մի բաժակ ջուր։ Ցույց
տվեք մեկ տարան և ջուրը:

• Եթե ես լցնեմ ջուրը տարայի մեջ, ջրի ձևը ինչպե՞ս կփոխվի: (Այն
կընդունի տարայի ձևը):

Ջուրը լցրեք տարայի մեջ: Այնուհետև ջուրը լցրեք երկրորդ տարայի մեջ
և ցույց տվեք, թե ինչպես այն կրկին ընդունեց տարայի ձևը:

Բացատրեք, որ այդ ցուցադրության ժամանակ ջուրը՝ ներկայացնում է
մարդկանց, իսկ տարաները՝ տարբեր աշխարհիկ հավատամքներ և
գործողություններ:

• Աշխարհիկ հավատամքներն ու գործողությունները շարունակաբար
ընդունելն ի՞նչ վտանգներ կարող է առաջացնել:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Հռովմայեցիս 12.1–2-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե Պողոսն ինչ
հորդորեց Հռոմի Եկեղեցու անդամներին անել:

• Պողոսը ի՞նչ հորդորեց այդ Եկեղեցու անդամներին անել:
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Բացատրեք, որ Եկեղեցու անդամներին աղերսելով իրենց մարմինները
նվիրաբերել, որպես «կենդանի պատարագ» (հատված 1-ում), Պողոսը
զուգահեռ էր անցկացնում Հին Կտակարանի կենդանիներին զոհաբերելու
հետ: Այդ կենդանիները Աստծուն նվիրաբերություններ էին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ի նկատի ուներ Պողոսը, երբ գրեց. «որ ձեր
մարմինները ներկայացնէք կենդանի, սուրբ եւ Աստծեյ ընդունելի
պատարագ»: (հատված 1): (Եկեղեցու անդամները պետք է
ամբողջապես նվիրաբերեն իրենց Աստծուն՝ հրաժարվելով մեղավոր
ցանկություններից):

• Հիմնվելով Պողոսի հորդորանքի վրա հատվածներ 1-2-ում, ի՞նչ է
Աստված մեզանից սպասում: (Օգնեք ուսանողներին հաստատել
հետևյալ ճշմարտությունը. Աստված ակնկալում է մեզանից, որ Նրան
նվիրաբերենք մեր կյանքերը և չկերպարանուինք այս աշխարհքի
կերպարանքովը: Այդ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին):

Բացատրեք, որ Հռովմայեցիս 12-13-ում, Պողոսը Եկեղեցու
անդամներին շատ սկզբունքներ ուսուցանեց, որոնք կօգնեին

նրանց նվիրաբերել իրենց կյանքերը Աստծուն և չկերպարանուէին այս
աշխարհքի կերպարանքովը: Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
ուսումնասիրել այդ սկզբունքներից մի քանիսը, ապա բաժանեք նրանց
երեք խմբերի: Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք մեկական օրինակ թուղթ,
որը ներառում է հետևյալը հրահանգներ թղթի վերևի մասում։ (Դասից
առաջ, յուրաքանչյուր թղթի վրա շրջանի մեջ առեք երեք սուրբ
գրությունների հղումներից մեկը: Համոզվեք, որ յուրաքանչյուր խմբի
ամեն մի ուսանող կստանա մեկ թուղթ՝ շրջանի մեջ առնված տարբեր
սուրբ գրության հղումով):

Հռովմայեցիս 12.9-16 Հռովմայեցիս 12.17-21 Հռովմայեցիս 13.8-13

1. Կարդացեք թղթի վերևի մասում շրջանի մեջ առնված սուրբ գրության հատվածը:
2. Ընտրեք չափածո խոսքերով Պողոսի ձեր ընթերցած ուսմունքներից մեկը և գրեք այն

ներքևի ազատ տարածքում: Նաև գրեք, թե ինչպես այդ ուսմունքով ապրելը, կարող է
օգնել մեզ նվիրաբերել մեր կյանքերը Աստծուն և չկերպարանուել այս աշխարհքի
կերպարանքովը: ( Եթե դուք առաջին մարդը չեք, ով ստացել է այդ թուղթը, ապա կամ
ավելացրեք ձեր մտքերը ներքևում նախորդ գրվածներին, կամ էլ գրեք չափածո
խոսքերով շրջանի մեջ առնված մեկ այլ ուսմունքի մասին):

Բացատրեք ուսանողներին, որ նրանց կտրամադրվի երեք րոպե թղթերը
լրացնելու համար, ինչպես որ իրենց ցուցումներ են տրված թղթի վրա:
Երեք րոպեն ավարտվելու պահին, հանձնարարեք նրանց փոխանցել
իրենց թուղթը խմբի մեկ այլ ուսանողի: Կրկնեք այդ միջոցառումը
այնպես, որ յուրաքանչյուր ուսանող կարդա և մեկնաբանի բոլոր երեք
սուրբ գրությունների հատվածները: Համոզվեք, որ ուսանողները ետ են
ստացել իրենց սկզբնական թուղթը:
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Ուսանողներին ժամանակ տվեք ամփոփել իրենց մեկնաբանությունները
թղթերի վրա: Մի քանի ուսանողների հրավիրեք զեկուցել ինչ-որ բան, որ
նրանք սովորել են այն մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք նվիրաբերել
մեր կյանքերը Աստծուն և չկերպարանուել այս աշխարհքի
կերպարանքովը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Հռովմայեցիս 13.14-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե ինչ
խորհուրդ տվեց անել Պողոսը Սրբերին։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ էր ուզում ասել Պողոսը «Տէր Յիսուս Քրիստոսին
հագէք» արտահայտությամբ:

• Ինչպե՞ս կարող են ուսմունքները, որ մենք սովորել ենք
Հռովմայեցիս 12-13-ում օգնել մեզ նմանվել Հիսուս Քրիստոսին։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո, վերանայեք գրատախտակի
վրա նախորոք գրված ճշմարտությունը հետևյալ շարադրությամբ. Եթե
մենք նվիրաբերենք մեր կյանքերը Աստծուն և չկերպարանուինք այս
աշխարհքի կերպարանքովը, ավելի կնվիրվենք Հիսուս Քրիստոսին):

• Ինչո՞վ է Փրկիչը օրինակ, որպես իր կյանքը Աստծուն նվիրաբերող և
չկերպարանուող այս աշխարհքի կերպարանքովը:

• Ինչպե՞ս կարող ենք չկերպարանուինք այս աշխարհքի կերպարանքի
չափանիշներովը: ( Հնարավոր է ցանկանաք որոշ ուրույն օրինակներ
բերել՝ այսպես օրինակ Շաբաթ օրը պահելը, հագուստի ոճը, կամ
թերևս մշակութային, հասարակական հիմնախնդիրների
տեսակետները, որոնք հակադիր են ավետարանի սկզբունքներին):

Հանձնարարեք ուսանողներին մտածել մեկ հոգու մասին, ում նրանք
ճանաչում են, ով ջանք է գործադրում նվիրաբերելու իր կյանքը Աստծուն և
չկերպարանուելու այս աշխարհքի կերպարանքովը։

• Ո՞ւմ մասին եք մտածել: Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ եղանակներով է այդ անձնավորությունը ավելի նման դարձել
Փրկիչին:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային նոթատետրերում
գրել մի եղանակի մասին, որով նրանք կարող են նվիրաբերել իրենց
կյանքերը Աստծուն և չկերպարանուին այս աշխարհքի կերպարանքովը:
Խրախուսեք ուսանողներին` կիրառել այն, ինչ գրեցին:

Հռովմայեցիս 14.1-15.3
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու անդամներին անձնական
նախապատվության խնդրում խուսափել տարաձայնություններից

Հորդորեք ուսանողներին բարձրացնել իրենց ձեռքերը, եթե նրանք
ցանկանում են դրական պատասխան տալ այդ հարցերից որևէ մեկին:
Կարող եք փոխել այդ հարցերից մի քանիսը, որպեսզի նրանք ավելի լավ
արտացոլեն այն մշակույթը, որտեղ դուք ապրում եք: Եթե այդպես
վարվեք, ընտրեք օրինակներ, որոնք պարզորոշ սահմանված
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պատվիրաններին հնազանդվելու հարցեր չեն, այլ անձնական
ընտրության: Այդ բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է «այո» լինեն:

• Վերջին Օրրերի Սրբերին ընդունելի՞ է (1) հետևել բուսակերության
սննդակարգին: (2) ճաշակել շոկոլա՞դ: (3) հասարակության մեջ կրել
մինչև ծնկները հասնող տաբա՞տ: (4) շաբաթ օրը օգտագործել
տեխնոլոգիա՞: (5) մասնակցել կիրակնօրյա
տոնակատարություններին, որոնք ստեղծվել են ուրիշ կրոնական կամ
մշակութային ավանդույթներո՞ւմ:

Բացատրեք, որ մինչ որոշ վարքագծեր պարզորոշ կերպով պահանջվում
կամ արգելվում են Տիրոջ կողմից տրված պատվիրաններով, մյուսները
թողնվում են անհատ Եկեղեցու անդամների գերադասությանը կամ
հայեցողությանը: Այդ իրավիճակները կարող են ներառել տարածքներում
որոշ ընտրություններ ինչպես՝ ժամանցը, հագուստը, սննդակարգը,
Շաբաթ օրը պահելոը և երեխաների համար ծնողական կանոնները: Տերը
տվել է չափանիշներ և պատվիրաններ, որ որոշ հարցերում ուղեկցեն մեր
ընտրություններին, օրինակ համեստ կարճ տաբատներ կրելը, սակայն
որոշ որոշումներ թողնվել են անձնական հայեցողությանը: Անդամները
հնարավոր է երբեմն որոշումներ կայացնեն նմանատիպ ոլորտներում՝
ոգեշնչվելով իրենց կոնկրետ իրավիճակներից կամ կարիքներից:

Սովորելիս հանձնարարեք ուսանողնորին ընթերցել Հռովմայեցիս
14.1-15-3-ը ուշադրություն դարձնելով ճշմարտություններին, որոնք
Պողոսը ուսուցանում է, թե ինչպես մենք պետք է վարվենք անձնական
նախապատվության խնդիրներին Եկեղեցում:

Համառոտագրեք Հռովմայեցիս 14.1-5-ը բացատրելով, որ անձնական
նախընտրության խնդիրներից մեկը Պողոսի ժամանակում, որին
Եկեղեցու անդամները ծանոթացան, վերաբերում է մարդու
սննդակարգին: Որոշ մարդիկ սննդակարգի սահմանափակում չէին
կատարում: Մյուսները ձեռնպահ էին մնում մսից և ուտում միայն
բանջարեղեն, որպես սննդակարգի օրենքների շարունակություն՝
Մովսեսի օրենքի ներքո, չնայած այն բանին, որ այս
սահմանափակումները այլևս չէին պահանջվում (տես հատված 2,
ծանոթագրություն ա): Ի հավելումն այդ ամենի որոշ Եկեղեցու անդամներ
շարունակում էին պահպանել Հրեական սովորությունները,
գործունեությունները և տոները:

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ խնդիրներ հնարավոր է, որ ծագած լինեին
Եկեղեցում, քանի որ այդ հարցերում անդամները կայացնում էին
տարբեր անձնական որոշումներ:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Հռովմայեցիս 14.3-ը մտքում, և գտնել,
թե սննդակարգի անձնական նախընտրություններն ի՞նչ են մղել Եկեղեցու
անդամներին անել:

• Ի՞նչ խնդիրների առաջ էին կանգնում Եկեղեցու անդամները: (Որոշ
Եկեղեցու անդամներ արհամարհում և դատում էին մյուս
անդամներին, որոնց ընտրությունները տարբերվում էին իրենցից:)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պատճառով էր դա տեղի ունենում։
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Գրատախտակին գրեք հետևյալ սուրբ գրությունների հղումները.
Հռովմայեցիս 14.10–13, 15, 21: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով
բարձրաձայն կարդալ այդ հատվածներից: Դասարանին հրավիրեք
հետևել նրանց և փնտրել, թե Պողոսը անձնական նախընտրության
խնդրում ինչից ուսուցանեց Եկեղեցու անդամներին հետ կանգնել: Դիմեք
ուսանողին, ով կկարդա հատված 15-ը նաև կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության հատվածը Հռովմայեցիս 14.15-ի ( Հռովմայեցիս 14.15,
ծանոթություն ա):

• Հիմնվելով Պողոսի ուսուցանածի վրա հատված 13-ում, ի՞նչ
ճշմարտություն կարող ենք սովորել, թե ի՞նչից պետք է հետ կանգնենք
այն գործերն անելիս, որոնք հատուկ պատվիրանների մեջ չեն
մտնում: (Ուսանողների պատասխանները պետք է ներառեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Հատուկ պատվիրանների մեջ չմտնող հարցերում,
մենք պետք է հետ կանգնենք մյուսների ընտրությունները դատելուց):

• Ինչո՞ւ է խնդիր առաջանում, երբ Եկեղեցու անդամները վերևից են
նայում կամ դատապարտում Եկեղեցու մյուս անդամներին, ովքեր
տարբեր ընտրություններ են կատարում այն գործերում, որտեղ ոչ մի
պատվիրան չի պահանջում կամ արգելում ինչ-որ վարքագիծ:

Նշեք հետևյալ արտահայտությունը`«գլորում կամ գայթակղութիւն չդնէք»
հատված 13-ում: Բացատրեք, որ դա վերաբերում է որևէ մեկի վրա
ազդելուն, հոգևոր սխալ գործելուն կամ սայթաքելուն՝ ջանքեր
գործադրելիս ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին և ապրել Նրա ավետարանով:

• Ինչպե՞ս է հնարավոր, որ Եկեղեցու անդամները, ովքեր սնվում են
որոշակի ուտելիքներով, ազդեցություն գործեն մյուսների վրա, որ
նրանք հոգևոր սխալներ գործեն կամ սայթաքեն:

• Պողոսը ի՞նչ խորհուրդ տվեց Եկեղեցու անդամներին անել, երբ նրանց
սննդակարգի ընտրությունը կարող էր հոգևոր վնաս պատճառել մեկ
ուրիշին: (Պողոսը խորհուրդ տվեց Սրբերին լինել նրբանկատ
ուրիշների վրա իրենց անձնական գործունեության ներգործությամբ և
պատրաստակամ հրաժարվելու գործողություններից, որոնք կարող
են նպաստել ուրիշներին հոգևոր սխալ թույլ տալուն:)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք մենք սովորել Պողոսի ուսուցումից,
որը վերաբերվում է մեր գործողություններին այն գործերում, որ
պատվիրաններին ճշգրիտ չեն վերաբերում: (Օգնեք ուսանողներին
առանձնացնել հետևյալը ճշմարտությունը. Գործերում, որ
պատվիրաններին ճշգրիտ չեն վերաբերում, մենք պետք է ուշադիր
լինենք, թե ինչպես են մեր ընտրությունները ազդում մյուսների վրա:
Ուշադրություն: Այդ ուսմունքներն ավելի մանրամասն կքննարկվեն
1 Կորնթացիս 8-ում):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Հռովմայեցիս 14.19-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե
Պողոսը ինչին հորդորեց հետամուտ լինել Եկեղեցու անդամներին։
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• Ինչո՞վ կարող է անձնական նախընտրանքի գործերին վերաբերող
Պողոսի խորհրդին հետևելը, ազդել Եկեղեցու անդամների
խաղաղության և հորդորանքի վրա:

Հիշեցրեք ուսանողներին անձնական նախընտրանքի գործերի մասին,
որոնք ներկայացվեցին դասի սկզբում: Ուսանողներին հարցրեք
նկարագրել, թե ինչպես Եկեղեցու անդամները կարող են հետևել Պողոսի
խորհրդին նմանատիպ գործերում:

Հռովմայեցիս 15․4-16.27
Պողոսը ամփոփում է Հռոմեացիներին գրված իր նամակը

Բացատրեք, որ Պողոսը հասնելով նամակի ամփոփմանը, մեկ այլ
խորհուրդ տվեց Հռոմի Եկեղեցու անդամներին: Հրավիրեք
ուսանողներից մեկին կարդալ Հռովմայեցիսացիս 15.4-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե Պողոսը ինչ
ուսուցանեց սուրբ գրությունները գրելու նպատակների մասին:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել հատված 4-ից այն մասին, թե
ինչո՞ւ էին սուրբ գրությունները գրվել։ (Ուսանողների
պատասխանները պետք է ներառեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Սուրբ
գրությունները գրվել են, որ մեզ ուսուցանեն և հույս տան):

Բացատրեք, որ այնուհետև Պողոսը լուսաբանեց այդ ճշմարտությունը
ցիտելով մի քանի Հին Կտակարանի գրություններից՝ հավաստիացնելու
Սրբերին, որ միսիոներական աշխատանքը Հեթանոսների մեջ Աստծո
ծրագրին համապատասխան էր (տես Հռովմայեցիս 15.9-12):

Ամփոփեք Հռովմայեցիս 15-16ը բացատրելով, որ Պողոսը ավարտեց
նամակը նկարագրելով իր ջանքերը ավետարանը քարոզելու նպատակով:
Նա նաև զգուշացրեց նրանց մասին, ովքեր պառակտությունների
պատճառ են դառնում, ուսուցանում սուտ վարդապետություններ, և
խաբում մյուսներին (տես Հռովմայեցիս 16.17-18):

Հետո դուք կարող եք ամփոփել` վկայելով այն ճշմարտությունների
մասին, որոնք քննարկվեցին այս դասին։
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Նախաբան Պողոսի
Առաջին Նամակի առ
Կորնթացիս
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Վաղ շրջանի եկեղեցու անդամները, ովքեր ապրում էին Կորնթոսում,
պայքարում էին մի շարք խնդիրների դեմ, որոնք այսօր ևս գոյություն
ունեն աշխարհում՝ ինչպես օրինակ անհամաձայնություն, կեղծ
ուսմունքներ և անբարոյականություն: Ա Կորնթացիս-ում մենք
ծանոթանում ենք, որ Պողոսը ուսուցանեց այդ Սրբերին ինչպես խթանել
միասնությունը եկեղեցում, ինչպես սովորել Աստծո գործերը, ֆիզիկական
մարմնի դերը՝ որպես Սուրբ Հոգու տաճար, հոգևոր պարգևների բնույթը,
հաղորդությունն ընդունելուն արժանի լինելը և հարության իրական
լինելը: Ա Կորնթացիս-ում գրի առնված Պողոսի ուսմունքներն
ուսումնասիրելիս, ուսանողները կարող են սովորել
վարդապետություններ ու սկզբունքներ, որոնք կօգնեն նրանց ապրել
արդար՝ շրջապատված լինելով ամբարշտությամբ:

Ո՞վ է գրել այդ գիրքը:
Կորնթացիս Առաջին հատվածի բացող հատվածը բացահայտում է, որ այն
ուղարկված էր Պողոս Առաքյալի և Սոսթենէս անունով աշակերտի
կողմից, ով հավանաբար ծառայել էր որպես Պողոսի գրագիր (տես Ա
Կորնթացիս 1.1): Քանի որ Սոսթենէսի դերի մանրամասները անհայտ են,
պարզ է, որ Պողոսն էր նամակի բովանդակության հեղինակը (տես Ա
Կորնթացիս 16.21-24-ը):

Ե՞րբ և որտե՞ղ էր այն գրվել:
Պողոսը գրեց նամակը, որը հայտնի է որպես Ա Կորնթացիս, իր երեք
տարվա Եփեսոս այցի ավարտին (երրորդ միսիայի ընթացքում), որը
հավանաբար ավարտվեց ինչ-որ ժամանակ մ.թ. 55-56թ.թ. (տես Գործք
19.10, 20.31, Աստվածաշնչի Բառարան, «Պողոսի Նամակները):

Ո՞ւմ համար էր գրված այդ գիրքը և ինչո՞ւ:
Այդ նամակը գրվել էր Կորնթոս քաղաքի Եկեղեցու անդամներին: Պողոսը
քարոզել էր ավետարանը Կորնթոսում համարյա երկու տարի (տես
Գործք 18.1-18) և այնտեղ հիմնել Եկեղեցու ճյուղ (տես Աստվածաշնչի
Բառարան, «Պողոսի Նամակներ»): Ավելի ուշ, մինչ Պողոսը քարոզում էր
Եփեսոսում իր երրորդ միսիոներական ճամփորդության ընթացքում, նա
հաղորդակցվում էր Կորնթոսի Եկեղեցու անդամների հետ: Նա
պատասխան էր գրել մասնաճյուղին (տես Ա Կորնթացիս 5.9-ում),
սակայն, դժբախտաբար այդ նամակը կորավ և այդ պատճառով այն չկա
մեր սուրբ գրություններում: Ավելի ուշ, Պողոսը Եկեղեցու խնդիրներին
վերաբերող մեկ այլ զեկույց ստացավ Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներից
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(տես Ա Կորնթացիս 1.11), որին նա պատասխանեց մեկ այլ նամակով`
հայտնի որպես Ա Կորնթացիս: Հետևաբար, Ա Կորնթացիս-ը փաստորեն
Պողոսի երկրորդ նամակն է Կորնթոսի անդամներին:

Պողոսի ժամանակ, Կորնթոսը Մակեդոնիայից հարավ ընկած
տարածքում Հռոմեական նահանգ Աքայիայի մայրաքաղաքն էր, որը
գրավում էր հին Հունաստանի մեծ մասը: Որպես հարուստ առևտրական
կենտրոն, Կորնթոսը գրավեց մարդկանց ողջ Հռոմեական
Կայսրությունից՝ դարձնելով տարածքում ամենաբազմազգ քաղաքներից
մեկը: Կորնթոսի կրոնական մշակույթում կուռքի երկրպագությունը
գերակշռում էր, և ամբողջ քաղաքով մեկ կային բազմաթիվ տաճարներ ու
եկեղեցիներ: Պողոսի ծառայության ժամանակ, Կորնթացիները ծայրահեղ
անբարո համբավ ունեին: Օրինակ` ծիսական մարմնավաճառությունը
կիրառվում էր Աֆրոդիտեի տաճարում:

Պողոսի Առաջին Նամակը առ Կորնթացիս պարզաբանում է, որ Եկեղեցու
անդամները չունեին միասնություն, և որոշ հեթանոսական հավատքներն
ու սահմանված կարգերը սկսել էին ազդել նրանց` ավետարանի
սկզբունքներն ու արարողությունները պահպանելու վրա (տես
Ա Կորնթացի 1.11, 6.1–8, 10.20–22, 11.18–22): Պողոսը գրեց Կորնթոսի
Եկեղեցու անդամներին օգնել նրանց իրենց հարցերում ու խնդիրներում և
զորացնել նորադարձներին, ովքեր պայքարում էին իրենց նախկին
համոզմունքներն ու սահմանված կարգերը մոռանալու համար:

Որո՞նք են այդ գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Նոր Կտակարանը ավելի շատ խորհուրդ և ուսմունքներ է պարունակում
Պողոսից Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին, քան որևէ այլ ճյուղի: Ի դեպ,
Պողոսի երկու նամակներն առ Կորնթացիս կազմում են Պողոսի գոյություն
ունեցող գրվածքների մեկ քառորդը:

Ա Կորնթացիս-ում մենք տեղեկանում ենք, որ Պողոսը բացատրեց, թե
Հիսուս Քրիստոսը իրականացրել է Մովսեսի օրենքը: Պողոսը շեշտեց
«Աստուծոյ պատուիրանքների պահելը» (Ա Կորնթացիս 7.19-ում)
«Քրիստոսի օրենքի տակ» (Ա Կորնթացիս 9.21), որպեսզի ավետարանի
միջոցով ստանան փրկության օրհնությունը:

Համառոտ շարադրանք
Ա Կորնթացիս 1-11-ում Պողոսը զգուշացնում է Եկեղեցու ներսում
գոյություն ունեցող բաժանումների վերաբերյալ և զգուշացնում Եկեղեցու
անդամների մեջ միասնության կարևորության մասին: Նա զգուշացնում է
անդամներին սեռական անբարոյականության մասին, ուսուցանում, որ
Սուրբ Հոգու համար մարմինը տաճար է` քարոզելով
ինքնականոնավորում: Նա հատուկ հարցեր է ուղղում ամուսնության և
միսիոներական ծառայության, հաղորդության արարողուղության
վերաբերյալ. ապա արդյոք թույլատրելի է ուտել զոհաբերության միս, որն
առաջարկվել է հեթանոս կուռքերին:

Ա  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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Ա Կորնթացիս 12-14-ում Պողոսը ուսուցանում է, որ մենք Հոգու պարգևներ
պետք է փնտրենք: Նա հիշեցնում է կորնթացի Սրբերին առաքյալների,
մարգարեների, ուսուցիչների կարևորության մասին և հոգատարության
մասին, որ անդամները պետք է ունենան միմյանց նկատմամբ: Նա նշեց
բարեգործության կարևորությունը մյուս բոլոր հոգևոր պարգևներից
առավել:

Ա Կորնթացիս 15-16-ում Պողոսը վկայում է, որ ինքը կանգնած է շատ ուրիշ
մարդկանց մեջ, ովքեր հարություն առած Քրիստոսի վկաներն են: Նա
ուսուցանում է, որ յուրաքանչյուր ոք հարություն կառնի, և որ
մահացածների համար մկրտությունը հաստատում է ապագա Հարության
ճշմարտացիությունը: Պողոսը բացատրում է, որ հարություն առած
մարմինները կլինեն փառքի տարբեր աստիճաններում, և Հիսուս
Քրիստոսի հաղթանակը գերեզմանի նկատմամբ հեռացնում է մահվան
այրող ցավը: Պողոսը Երուսաղեմում դրամահավաք կազմակերպեց
աղքատ Սրբերի համար:
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Ա Կորնթացիս 1-2
Նախաբան
Ծանոթանալով Կորնթոսի Եկեղեցու անդամների
խնդիրների հետ, Պողոսը գրեց այդ անդամներին և
հորդորեց նրանց վերացնել մրցակցությունն ու դառնալ
միասնական: Նա նաև բացատրեց, որ Աստված կանչում է

թույլերին և խոնարհներին քարոզելու իր ավետարանը, և
Աստծո գործերը կարող են միայն իմացվել ու հասկանալի
դառնալ Հոգու միջոցով:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 1.1–16
Պողոսը գրում է Կորնթոսի Սրբերին ու հորդորում նրանց վերացնել
մրցակցությունն ու լինել միասնական:
Դասարանին ցույց տվեք մի ընտանիքի, սպորտային թիմի և մի խումբ
ընկերների նկար (կամ գրեք ընտանիք, սպորտային խումբ, ընկերական խումբ
գրատախտակին):

• Ի՞նչը կարող է այդ խմբերից յուրաքանչյուրում պատճառ դառնալ
բաժանումների և մրցակցության:

• Ինչպե՞ս կարող են այդպիսի բաժանումներն ու մրցակցությունն ազդել
ընտանիքի, թիմի կամ ընկերական խմբի վրա:

• Ինչպե՞ս կարող են Եկեղեցու անդամների միջև այդպիսի
բաժանումներն ու մրցակցությունը ազդել Եկեղեցու վրա:

Ուսանողներին խնդրեք Ա Կորնթացիս 1-ի ուսումնասիրության
ընթացքում փնտրել ճշմարտություն բաժանումների և մրցակցությունների
մասին, որոնք ուսուցանեց Պողոսը կորնթացի Սրբերին:

Հրավիրեք ուսանողներին Աստվածաշնչի քարտեզների վրա գտնել հմր.
13՝ «Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները», որը
գտնվում է Աստվածաշնչի հավելվածում, այնուհետև քարտեզի վրա
գտնել Կորնթոսը:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
պարբերությունը․

Երկրորդ միսիոներական ճանապարհորդության ժամանակ, Պողոսը գնաց Կորնթոս
քաղաքը, որտեղ նա ավետարանն էր քարոզում: Այդ ժամանակ շատ մարդիկ էին մկրտվել
(տես Գործք 18.1-18-ը): Ավելի ուշ, մինչ Պողոսը քարոզում էր Եփեսոսում, նա լսեց, որ
խնդիրներ էին առաջացել Կորնթոսի Եկեղեցու անդամների միջև, քանի որ դարձի
եկածներից ոմանք վերադառնում էին իրենց նախկին հավատներին ու կուռքի
պաշտամունքին: Պողոսը գրեց Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին զորացնել նրանց և
հիշեցնել նրանց Տիրոջը ծառայելու իրենց հանձնառության մասին:
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Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 1.1–2-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես Պողոսը դիմեց Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին:

• Ինչպե՞ս Պողոսը դիմեց Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին:

• Ըստ հատված 1-ի, Պողոսը ի՞նչ դիրք ուներ Եկեղեցում:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 1.3-9-ը բացատրելով, որ Պողոսը ասաց
Կորնթոսի Սրբերին, թե նա իրենց կողմից շնորհակալ եղավ Աստծուն
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իրենց ստացած շնորհի համար, ինչը ամեն
ինչում օրհնել է նրանց: Նշեք, որ Պողոսը Սրբերին դիմելիս ասել էր, որ
Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը տարբեր մարդիկ են (տես հատված
3):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 1.10-11-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե Պողոսը ինչ
հորդորեց անել կորնթացի Սրբերին։

• Համաձայն Ա Կորնթացիս 1.10-ի, ի՞նչ է ակնկալում Տերը, որ մենք
անենք` որպես Եկեղեցու անդամներ: (Օգտագործելով իրենց բառերը,
նրանք պետք է հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Տերը ակնկալում է, որ
մենք, որպես Սրբեր միավորվենք և վերացնենք բաժանումներն ու
վիճաբանությունը):

• Որպես Եկեղեցու անդամներ,ի՞նչ կարող ենք անել, որ վերացնենք
բաժանումներն ու վիճաբանությունները մեր ընտանիքներում: Մեր
ծխերո՞ւմ: (Ուսանողների պատասխանները գրեք գրատախտակին։)

• Ի՞նչ օրհնություններ կարող ենք մենք ստանալ` միավորված լինելով և
վերացնելով վիճաբանությունը:

• Ե՞րբ եք դուք օրհնվել դասարանում, քվորումում, ծխում կամ ճյուղում
միավորվելու արդյունքում:

Հանձնարարեք ուսանողներին ծանոթանալ գրատախտակին գրված
պատասխանների հետ և քաջալերեք նրանց մի եղանակ ընտրել, որով
նրանք կարող են վերացնել բաժանումներն ու վիճաբանությունները և
նպատակ դնել կատարել դրանք:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 1.12-16-ը` բացատրելով, որ Կորնթոսի Սրբերը
խմբերի էին բաժանվում հիմնվելով այն բանի վրա, թե ով էր նրանց
մկրտել: Վիճաբանություն էր ծագում այն պատճառով, որ նրանք
հավատում էին, թե Եկեղեցում նրանց կարգավիճակը վճռվում էր այն
անձնավորության կարևորությունից, ով մկրտում էր իրենց:

Ա Կորնթացիս 1.17-31
Պողոսը ուսուցանում է, որ Աստված թույլերին է կանչում քարոզելու Իր
ավետարանը:
Բացատրեք, որ Պողոսի ժամանակ, շատ հույներ էին ապրում
Կորնթոսում: Այդ հույները շատ էին արժեվորում փիլիսոփայական
գաղափարներն ու իմաստուն բառերը:
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• Նա, ով արժեվորում է փիլիսոփայական խոսքերը, ինչո՞ւ է
դժվարանում ընդունել ավետարանը: (Գուցե ընթերցեք 2 Նեփի 9.28-ը):

Հրավիրեք ուսանողներին Ա Կորնթացիս 1.17-31-ը ուսումնասիրելիս
առանձնացնել մի ճշմարտություն, որը կարող է օգնել նրանց աշխարհիկ
իմաստության սխալականությունը հասկանալ:

Դասարանը բաժանեք չորս խմբի: Հանձնարարեք սուրբ գրությունների
հղումներից մեկը յուրաքանչյուր խմբին. Ա Կորնթացիս 1.17–18,
Ա Կորնթացիս 1.19–20, Ա Կորնթացիս 1.21–22, և Ա Կորնթացիս 1.23–24-ը:
Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ այդ հատվածները իրենց խմբերում՝
փնտրելով, թե Պողոսն ինչ ասաց աշխարհիկ իմաստության մասին
ընդդեմ Աստվածային իմաստության։ Բացատրեք, որ «որովհետեւ
Քրիստոս չուղարկեց ինձ մկրտելու» արտահայտությունը հատված 17-ում
ասում է, որ Պողոսը ուղարկված չէր, որ համբավ ձեռք բերեր` հիմնված
նորադարձների քանակի վրա, որոնց նա կարող էր համոզել: Գուցե
ցանկանաք նաև բացատրել, որ «իմաստունների իմաստութիւնը»
հատված 19-ում և «այս աշխարհքի իմաստութիւնը» հատված 20-ում
արտահայտությունները վերաբերում են օրվա խեղաթյուրված
փիլիսոփայական ավանդույթներին:

Նրանց բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
հրավիրեք մի հոգու, ով դասարանին հակիրճ կներկայացնի, թե Պողոսը
իմաստության մասին ինչ ուսուցանեց կորնթացի Սրբերին: Երբ բոլոր
խմբերը կներկայացնեն, հարցրեք․

• Դուք ինչո՞ւ եք կարծում, որ անհավատները Հիսուս Քրիստոսի
Քավության ուղերձը համարում են հիմարություն:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 1․25-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե ինչ է
ուսուցանել Պողոսը մարդկային իմաստության մասին` համեմատելով
այն Աստվածային իմաստության հետ: Բացատրեք, որ Պողոսն
օգտագործել է արտահայտություններ «Աստուծոյ յիմարն ավելի
իմաստուն է քան թե մարդիկ» և «Աստուծոյ տկարն աւելի զորավոր է քան
թե մարդիկ» փոխանցելու Աստծո առավելագույն իմաստությունն ու
զորությունը: Աստված հիմար չէ, և ոչ էլ Նա թուլություններ ունի:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ է ուսուցանել Պողոսը մարդկային
իմաստությունների մասին, համեմատելով դրանք Աստվածային
իմաստությունների հետ: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Աստծո
իմաստությունն ավելի մեծ է, քան մարդկային իմաստությունը):

• Այդ ճշմարտությանըմբռնումը ինչպե՞ս է ազդում այն բանի վրա, թե
մարդն ինչպես է լուծում փնտրում իր խնդիրներին:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ ԱԿորնթացիս 1.26-27-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե Աստված ում ընտրեց, որ
քարոզի Իր ավետարանը:

• Ո՞ւմ է Աստված ընտրում քարոզելու Իր ավետարանը:
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• Դուք ինչո՞ւ եք կարծում, որ Աստված ընտրում է նրանց, ում աշխարհը
համարում է հիմար ու թույլ Նրա ավետարանը քարոզելու համար:

Ա Կորնթացիս 2
Պողոսը բացատրում է, թե ինչպես ենք մենք սովորում Աստծո գործերը:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Կ․ Փաքերի հետևյալ խոսքերը.

«Ես ինքնաթիռում նստեցի մի աթեիստի կողքին, ով այնքան համառորեն էր
արտահայտում իր անհավատությունը, որ ես նրան բերեցի իմ վկայությունը:
«Դուք սխալվում եք»,-ասացի ես «Աստված կա: Ես գիտեմ որ Նա ապրում է»:

Նա առարկեց.«Դուք չգիտեք: Ոչ ոք չգիտի դա: Դուք չեք կարող իմանալ դա»:
Երբ ես տեղի չէի տալիս, աթեիստը, ով իրավաբան էր, տվեց թերևս
վկայության վերաբերյալ հիմնական հարցը: «Լավ,- ասաց նա ծաղրական,

զիջող եղանակով,-Դուք ասացիք գիտեք: Ասեք` որտեղից գիտեք»:

Երբ փորձեցի պատասխանել, չնայած իմ բարձր գիտական կոչումներին, չէի կարողանում
հաղորդակցվել: …

Երբ օգտագործեցի Հոգի և վկա բառերը, աթեիստը պատասխանեց.«Ես չգիտեմ, թե ինչի
մասին եք խոսում»: Աղոթք, ճիշտ կողմնորոշում, և հավատ, բառերը հավասարապես

անիմաստ էին նրա համար: «Տեսնում եք,- ասաց նա, -իրականում դուք չգիտեք: Եթե
իմանայիք, կասեիք ինձ, թե որտեղից գիտեք»:

«Ես … չգիտեի ինչ անել» (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 51):

• Դուք ի՞նչ կասեիք աթեիստին:

Խնդրեք ուսանողներին Ա Կորնթացիս 2 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել մի ճշմարտություն, որը նրանց կօգնի իմանալ, թե ինչու այդ
մարդը չէր կարողանում հասկանալ Նախագահ Փաքերին, և թե ինչու
նրանք կարող են վստահ լինել հոգևոր հարցերում իրենց գիտելիքների
վրա:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 2.1-8-ը բացատրելով, որ Պողոսը ասաց
Կորնթոսի Սրբերին, որ ինքը չէր օգտագործում աշխարհիկ
իմաստությունը, որ հավաստիացներ նրանց ավետարանի
ճշմարտացիության մեջ: Նա ուսուցանում էր նրանց Հոգով, որ նրանք
հավատ ունենան առ Աստված: Պողոսը նաև ասաց նրանց, որ
անհավատները չեն կարող հասկանալ Աստծո առեղծվածները:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Ա Կորնթացիս 2.9-16-ը: Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան,
փնտրելով թե ինչու որոշ մարդիկ կարող են իմանալ և հասկանալ
«Աստծո արքայության գաղտնիքները», (հատված10), մինչդեռ
մյուսները` ոչ:

• Համաձայն հատվածներ 9–10-ի, ինչո՞ւ Պողոսը և որոշ հավատարիմ
մարդիկ կարող են հասկանալ Աստծո բաները:
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• Համաձայն հատված 14-ի, ինչո՞ւ որոշ մարդիկ չեն կարող հասկանալ
Աստծո բաները:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք իմանալ և հասկանալ Աստծո
բաները։ (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել,
սակայն հավաստիացեք, որ նրանք կճանաչեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Մենք կարող ենք իմանալ և հասկանալ Աստծո
բաները միայն Նրա Հոգու միջոցով:)

Վերադառնանք Նախագահ Փաքերի պատմությանը և բացատրենք, որ
Նախագահ Փաքերը ոգեշնչում ստացավ ինքնաթիռում իր կողքին նստած
մարդուն հարցնելու, թե ինչ համ ունի աղը: Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ պատմության շարունակությունը.

Մի քանի փորձ կատարելուց հետո, իհարկե, նա չկարողացավ բացատրել:
Նա չէր կարող փոխանցել միայն բառերով, այնքան մի սովորական բան`
ինչպիսին էր աղի համը: Ես բերեցի նրան իմ վկայությունը մի անգամ ևս և
ասացի.«Ես գիտեմ, որ Աստված կա»: Դուք ծաղրեցիք այդ վկայությունը և
ասացիք, որ եթե ես իսկապես իմանայի, կկարողանայի ճշգրիտ ասել ձեզ,
որտեղից գիտեմ: Իմ բարեկամ, հոգևոր իմաստով, ես ճաշակել եմ աղը: Ես

այլևս ի վիճակի չեմ բառերով փոխանցել ձեզ, թե ինչպես եմ այդ գիտելիքը ստացել,
ինչպես այն, որ դուք ասեք ինձ, թե ինչ համ ունի աղը: Սակայն ես կրկին ասում եմ ձեզ`
Աստված կենդանի է: Նա իսկապես կենդանի է: Եվ քանի որ դուք չգիտեք, մի փորձեք ասել
ինձ, որ ես չգիտեմ, քանի որ ես իսկապես գիտեմ:

Բաժանվելիս, ես լսեցի, թե նա ինչպես փնթփնթաց,-«Ես որպես հենարան, ձեր կրոնի
կարիքը չունեմ: Ես դրա կարիքը չունեմ»։

«Այդ դեպքից հետո, ես երբեք չեմ շփոթվել կամ ամաչել, որ բառերով չեմ կարողացել
բացատրել այն ամենը, ինչը գիտեմ հոգևոր առումով» («The Candle of the Lord,» 52):

Գրեք հետևյալ բառերը Աստծո բաները գրատախտակին և հարցրեք
ուսանողներին, թե նրանք ինչն են համարում Աստծո բաներ, որոնք
կարող են միայն իմացվել և հասկացվել Նրա Ոգու միջոցով:
Պատասխանները գրեք գրատախտակին:

• Մեզ համար ինչո՞ւ է կարևոր հավատալ, որ կարող ենք իմանալ և
հասկանալ Աստծո բաները միայն Նրա Հոգու միջոցով։

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակի ցուցակին և
առաջարկեք կիսվել իրենց փորձով, ըստ որի նրանք իմացել ու հասկացել
են Հոգու միջոցով Աստծո բաներից մեկը: Նաև կարող եք կիսվել
անձնական փորձառությամբ։

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել փորձառություններով

Գաղափարներով կիսվելը և նմանատիպ փորձառությունները կարող են օգնել
ուսանողներին հստակ հասկանալ ավետարանի վարդապետություններն ու սկզբունքները։
Երբ ուսանողները կիսվում են իրենց փորձառությամբ, Սուրբ Հոգին առաջնորդում է նրանց
ավելի խորը հասկանալ ու վկայել այն նույն մտքերը, որոնք նրանք արտահայտում են։
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Սուրբ Հոգու զորությամբ, նրանց խոսքերն ու փորձառությունները կարող են նաև զգալի
ներգործություն ունենալ նրանց հասակակիցների սրտերի ու մտքերի վրա:

Խրախուսեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող են անել, որ փնտրեն
Հոգու օգնությունը՝ Աստծո բաները իմանալու և հասկանալու համար
ջանքեր գործադրելիս:

Ամփոփեք, բերելով ձեր վկայությունը այս դասին ուսուցանված
ճշմարտությունների մասին:
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ԴԱՍ 104

Ա Կորնթացիս 3-4
Նախաբան
Պողոսը բացատրեց Կորնթացի Սրբերին Աստծո
թագավորությունը կառուցելիս միսիոներների դերի
մասին: Նա ուսուցանեց, որ նրանց ժողովները այնպիսի
վայրեր էին, որտեղ կարող էր բնակվել Հոգին և հորդորեց

նրանց չմտածել, որ որոշ մարդիկ ավելի լավն են, քան
մյուսները: (Նշում. Վարդապետությունը, որ մեր
ֆիզիկական մարմինները տաճարներ են, կլուսաբանվեն
Ա Կորնթացիս 6-ում ):

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 3
Պողոսը բացատրում է Աստծո թագավորությունը կառուցելիս միսիոներների
դերի և Եկեղեցու անդամների մասին:
Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ ձեր ընկերներից մեկը
որոշում է կայացրել հաճախել բարձր մակարդակի մաթեմատիկական
դասընթացների, ինչպես՝ հաշվարկը, բայց չի անցել անհրաժեշտ կուրսեր՝
օրինակ տարրական հանրահաշվի:

• Ձեր կարծիքով որքա՞ն հաջողակ կարող է լինել ձեր ընկերը ` բարձր
մակարդակի մաթեմատիկական դասընթացներ հաճախելիս: Ինչո՞ւ:

• Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ հասկանալ առարկայի տարրական
գաղափարները՝ նախքան ավելի բարձր մակարդակի
հասկացություններին տիրապետելը:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 3.1-3-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով համանմանություն, որը
օգտագործել էր Պողոսը ցույց տալու Կորնթոսի Սրբերին, որ նրանք
դեռևս պատրաստ չէին ավետարանի ավելի բարձր մակարդակի
ճշմարտություններին: Բացատրեք, որ «այլ ինչպես մարմնաւորների
հետ» արտահայտությունը հատված 1-ում վերաբերում է բնական
մարդուն կամ «մի մարդու, ով նախընտրում է ղեկավարվել կրքերով,
ցանկություններով, ախորժակով և ավելի շատ մարմնական
ցանկություններով, քան Սուրբ Հոգու հուշումներով: Նման մարդը կարող է
հասկանալ ֆիզիկական, բայց ոչ հոգևոր բաներ» (Սուրբ գրությունների
տեղեկագիրք, «Բնական մարդ», scriptures.lds.org):

Գրատախտակին գրեք կաթ և միս բառերը:

• Այդ ուտելիքներից որո՞վ դուք կկերակրեք երեխային: Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ է արտահայտությունը «մանուկների հետ Քրիստոսումը» հատված
1-ում նշանակում կորնթացի Սրբերի հոգևոր հասունության մասին:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Սրբերը դեռևս
պատրաստ չէին ստանալ ավելի մեծ ճշմարտություններ, հիշեցրեք
նրանց, որ Կորնթոսի Սրբերը միավորված չէին և նրանցից ոմանք՝
ներառյալ հեթանոս (անաստված) հավատներն ու գործունեությունները,
իրենց ավետարանի պահպանման նպատակ ունեին: Բացատրեք, որ

751



Պողոսն օգտագործել է մի քանի փոխաբերություններ այդ Սրբերին
ուսուցանելու միասնական լինելու կարևորությունը, ուղղելու սուտ
հավատներն ու գործունեությունները և զորացնելու նրանց հավատն առ
Հիսուս Քրիստոս:

Ուսանողներին բաժանեք երեք խմբի: Յուրաքանչյուր խմբի
ուսանողի տվեք մեկական օրինակ հետևյալ համառոտ

շարադրանքի։ Յուրաքանչյուր ուսանողի բաժանեք իրեն հանձնարարված
ուսուցողական թերթիկը և թույլ տվեք մի քանի րոպե ընթերցել այն:
Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր ուսանողի
հանձնարարեք, օգտագործելով իր թերթիկը, ուսուցանել խմբի մյուս
երկու անդամներին: (Եթե հնարավոր չէ կազմել երեք հոգուց բաղկացած
խմբեր, կարող եք բաժանել ուսանողներին զույգերի և յուրաքանչյուր
զույգից մեկ ուսանողի հանձնեք երկու ուսուցողական թերթիկներ):

Խմբակային վերահսկվող աշխատանք

Փոքր խմբերով կատարվող հանձնարարությունների ընթացքում ուսանողները կարող են
շեղվել վարժության նպատակից` դառնալով անձնական խնդիրներին կամ զլանալ ջանքեր
գործադրել սովորելիս: Մնացեք ակտիվորեն ներգրավված` շարժվելով խմբից խումբ և
ստուգելով ուսուցողական վարժությունը, որպեսզի օգնեք ուսանողներին շարունակել
կատարել առաջադրանքը և առավելագույնը ստանալ այդ հանձնարարությունից:

Ուսանող 1
Ձեր խմբին հրավիրեք պատկերացնել, որ նրանք մասնակցել են հաղորդության ժողովի, որտեղ
վերադարձած միսիոները խոսել է իր միսիայի մասին: Իր ելույթի ժամանակ նա պատմեց, որ
մկրտել էր մի քանի մարդու: Մեկ շաբաթ անց մեկ այլ վերադարձած միսիոներ իր միսիայի
մասին ելույթ ունեցավ հաղորդության ժողովին և պատմեց, որ ուսուցանել էր շատ մարդկանց,
ովքեր վերջում մկրտվել էին այն բանից հետո, երբ նրան տեղափոխել էին ուրիշ տարածքներ:

• Դուք ի՞նչ կպատասխանեիք, եթե որևէ մեկը ասեր, որ այն միսիոները, ով մկրտել էր մի
քանի մարդու իր միսիայի ընթացքում ավելի հաջողակ էր, քան մյուս միսիոները, ում
լսողները չէին մկրտվել, մինչև նա չէր հեռացել տարածքից:

Գրեք տնկեց և ջրեց բառերը մի թղթի վրա ու ցույց տվեք այն ձեր խմբին: Բացատրեք, որ
Պողոսը համեմատեց միսիոներներին այն մարդկանց հետ, ովքեր սերմեր են տնկում և բերքեր
ջրում: Հիշեցրեք ձեր խմբին, որ Կորնթոսի Սրբերը խմբերի էին բաժանվում, հիմնվելով այն
բանի վրա, թե ով էր նրանց մկրտել: Նրանք հավատում էին, թե Եկեղեցում նրանց
կարգավիճակը վճռվում էր այն անձնավորության կարևորությամբ, ով մկրտում էր իրենց: (Տես
Ա Կորնթացիս 1.10–16):

Հրավիրեք ձեր խմբի անդամներին հերթով բարձրաձայն կարդալ Ա Կորնթացիս 3.4-9-ը:
Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
ասաց Պողոսը միսիոներների մասին, ովքեր ուսուցանել և մկրտել են Կորնթոսի մարդկանց:

• Ըստ 5-րդ հատվածի, ի՞նչ ասաց Պողոսը, թե ովքե՞ր էին Ապողոսը և նա: (Նշեք հատված 5,
ծանոթագրություն ա-ն, և բացատրեք, որ նախարարներ նշանակում է ծառաներ):

• Համաձայն հատվածներ 6-7-ի, Պողոսը ի՞նչ ասաց միսիոներների մասին՝ ովքեր ցանում են
ավետարանի սերմերը և այն միսիոներների՝ ովքեր օգնում են, որ այդ սերմերը աճեն:
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Անհրաժեշտության դեպքում, նշեք արտահայտությունները «ոչ տնկողն է մի բան, ոչ էլ ջուր
տուողը» հատված 7-ում և բացատրեք, որ Պողոսը այդ արտահայտությունները օգտագործել է
ուսուցանելու, որ այդ դերերից ոչ մեկը ավելի կարևոր չէ, քան Աստծո դերը:

• Ի՞նչ է «Աստուած մեծացրեց» արտահայտությունը (հատված 7-ում) նշանակում:
(Աստվածն է, որ Սուրբ Հոգու միջոցով, փոփոխություններ է մտցնում մարդկանց սրտերում,
որը բերում է դարձի, այլ ոչ նրանց, ովքեր ուսուցանում են և մկրտում):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Ա Կորնթացիս 3.6–7-ից մեր և Աստծո դերի մասին,
որ օգնենք մյուսներին դարձի գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը : (Ձեր խմբակային
պատասխաններից հետո հրավիրեք նրանց հետևյալ ճշմարտությունը գրել իրենց սուրբ
գրությունների կողքին Ա Կորնթացիս 3.6-7: Օգնելով մյուսներին սովորել Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի մասին, հասկանում ենք, որ Սուրբ Հոգու զորության

միջոցով է, որ մարդիկ դարձի են գալիս):

Պարզաբանեք, որ որպեսզի մարդիկ ստանան Սուրբ Հոգին և դարձի գան, նրանք պետք է
կատարեն իրենց հասանելիքը՝ հավատ գործադրելով և հետևելով Աստծո պատվիրաններին:

• Ձեր կարծիքով այդ ճշմարտությունն իմանալը կարո՞ղ էր օգնել կորնթացի Սրբերին ավելի
միասնական դառնալ:

Հարցրեք ձեր խմբին, թե ինչպե՞ս կարող է այդ ճշմարտությունն օգնել նրանց պատասխանել
այդ սցենարում երկու վերադարձած միսիոներների մասին հարցերին:

• Ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար հասկանալ, որ Սուրբ Հոգին է, այլ ոչ մեր սեփական ուժը, որ
դարձի է բերում:

Ուսանող 2
Գրեք հիմք բառը թղթի վրա և ցույց տվեք այն ձեր խմբին:

• Ինչո՞ւ է հիմքը շենքի կարևոր մասը:

• Ի՞նչ կարող է պատահել, եթե խնդիր կա հիմքի հետ:

Հանձնարարեք ձեր խմբի անդամներից մեկին կարդալ Ա Կորնթացիս 3.10-ը բարձրաձայն, և
խնդրեք խմբի մյուս անդամներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց Պողոսը կորնթացիների
մեջ իր միսիոներական աշխատանքների մասին:

• Ի՞նչ ասաց Պողոսը, որ նա արել է Կորնթոսում որպես միսիոներ ծառայելիս:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը, երբ նա ասաց. «ուրիշ հիմք չէ կարող դնել»:

Հանձնարարեք ձեր խմբի մի այլ անդամի կարդալ Ա Կորնթացիս 3.11-ը բարձրաձայն և
խնդրեք դասարանի մյուս անդամներին փնտրել, թե Պողոսը ինչ հիմք դրեց Կորնթոսի Սրբերի
համար:

• Պողոսը ի՞նչ հիմք դրեց, մինչ ուսուցանում էր Կորնթոսում:

• Ըստ 11-րդ հատվածի, ո՞վ պետք է լինի մեր կյանքի հիմքը: (Համոզվեք, որ ուսանողները
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ «Հիսուս Քրիստոսը հիմքն է, որի վրա մենք
պետք է կառուցենք: Գուցե առաջարկեք ձեր խմբին նշել այդ ճշմարտությունը հատված
11-ում)։

• Հիսուս Քրիստոսի հիմքի վրա կառուցելը ինչո՞վ կարող է օգնել մեզ դիմանալ
գայթակղություններին ու փորձություններին: (Տես նաև Հելաման 5.12):

• Ի՞նչպես կարող ենք մենք ապահովել մեր կյանքը, կառուցելով այն Հիսուս Քրիստոսի
հիմքի վրա:
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Հրավիրեք ձեր խմբի մի անդամի կիսվել ինչ-որ մեկի մասին, ում կյանքը Հիսուս Քրիստոսի
հիմքի վրա կառուցված լինելու արտացոլումն է: Հրավիրեք այդ ուսանողին բացատրել, թե
ինչպես է Քրիստոսի հիմքի վրա կառուցելը օրհնել այդ անձնավորությանը:

Հրավիրեք յուրաքանչյուր խմբի անդամի նպատակ դնել, որը կօգնի նրան կառուցել Հիսուս
Քրիստոսի հիմքի վրա:

Ուսանող 3
Գրեք տաճար բառը մի թղթի վրա և ցույց տվեք այն ձեր խմբին: Բացատրեք, որ Պողոսը հաճախ
է հիշատակում տաճարը փոխաբերական իմաստով: Ինչպես գրի է առնված Ա Կորնթացիս
3.16-17-ում, նա օգտագործել է տաճար բառը նկատի ունենալով Եկեղեցական ժողովները:

Հրավիրեք ձեր խմբի անդամներից մեկին կարդալ Ա Կորնթացիս 3.16–17-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ըստ
Պողոսի,Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները ինչ պիտի հասկանային: Բացատրեք, որ դուք-ը
(հատված 16-ում) վերաբերում է Եկեղեցու ժողովներին և «եթե մեկն Աստուծոյ տաճարն
ապականէ» արտահայտությունը (հատված 17-ում) վերաբերում է մեկին, ով աշխատում է
ոչնչացնել Աստծո մարդկանց:

• Համաձայն հատված 16-ի, ի՞նչ էր Պողոսը ցանկանում, որ Եկեղեցու անդամները
հասկանան իրենց ժողովների վերաբերյալ:

Ա Կորնթացիս 3.16-17-ը հավանաբար վերաբերում է Եկեղեցու մարմնին՝ որպես ժողովի,
սակայն այդ հատվածները կարող են նաև վերաբերել մեր ֆիզիկական մարմիններին:

• Ինչո՞վ է Ա Կորնթացիս 3.16-17-ը վերաբերվում նաև մեր ֆիզիկական մարմիններին: Որո՞ն
ք են մեր մարմինները պղծելու հետևանքները:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 3.18–23-ը` բացատրելով ձեր խմբին, որ Պողոսը ուսուցանեց Սրբերին,
որ ճշմարիտ իմաստություն կարելի է գտնել միայն Հիսուս Քրիստոսում և աշխարհիկ
իմաստությունը «յիմարութիւն է Աստուծոյ առաջին» (հատված 19):

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների զեկուցել, թե ինչ են սովորել իրենց խմբերում և արդյունքում
ինչպես կվարվեն այն ամենի հետ, ինչ սովորել են:

Ա Կորնթացիս 4
Պողոսը ասում է Կորնթոսի Սրբերին չմտածել, որ որոշ մարդիկ ավելի լավն են,
քան մյուսները:
Բացատրեք, որ հենվելով Պողոսի խորհրդի վրա՝ գրի առնված
1 Կորնթացիս 4.1-3-ում,պարզվում է, որ Կորնթոսի Եկեղեցու որոշ
անդամներ դատել էին Պողոսի գործունեությունը՝ որպես միսիոների և
Եկեղեցու առաջնորդի: Հավանաբար նրանք կասկածի են ենթարկել
Պողոսի կարծիքը կամ մտածել են, որ մեկ ուրիշը ավելի լավ կաշխատեր:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 4.3–5-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել ՝ փնտրելով, թե Պողոսը ինչպես
պատասխանեց նրանց դատողություններին։

• Պողոսը ինչպե՞ս պատասխանեց նրանց դատողություններին։
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• Պողոսը ինչո՞ւ մտահոգված չէր մյուսների դատողությամբ:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել հատված 5-ից այն մասին, թե
ինչպե՞ս Տերը մեզ կդատի։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր բառեր, սակայն նրանք անշուշտ կբացահայտեն մի
ճշմարտություն համահունչ հետևյալին: Տերը արդարացիորեն կդատի
մեզ, որովհետև նա գիտի բոլոր բաները, ներառյալ մեր մտքերն ու
սրտերի ցանկությունները):

• Հավատալով այդ ճշմարտությանը ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մեկին, ով
դատվել է անարդարացիորեն:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Ա Կորնթացիս 4.6-7-ը
բարձրաձայն և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե Պողոսը ինչ ուսուցանեց
Սրբերին իրենց հարաբերությունների մասին ուրիշԵկեղեցու անդամների
հետ` ներառյալ Եկեղեցու ղեկավարների :

• Համաձայն հատված 6-ի, Պողոսն ի՞նչ հրահանգեց Սրբերին չանել, երբ
նրանք նկատեցին տարբերությունները միսիոներների և Եկեղեցու
ղեկավարների միջև: (Նրանք չպիտի «փքվեն» հպարտությամբ և
մտածեն, որ որոշ մարդիկ ավելի լավն են, քան մյուսները):

• Հիմնվելով Պողոսի հարցերի վրա, գրի առնված հատված 7-ում, ո՞վ էր
տալիս մարդկանց տարբեր տաղանդներ և ունակություններ:

• Ինչպե՞ս կարող է Պողոսի խորհուրդը օգնել մեզ մեր Եկեղեցու
առաջնորդների և ուսուցիչների մասին մտածելիս:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 4.8-21-ը բացատրելով, որ Պողոսը ասաց
Կորնթոսի Սրբերին, որ Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալները կանչված են
տառապել աշխարհի չարության պատճառով: Աշխարհը համարում է
Առաքյալներին և Եկեղեցու մյուս առաջնորդներին, «հիմարներ»
(հատված 10) քանի որ ձգտում են հետևել Քրիստոսին:

Ամփոփեք` բերելով ձեր վկայությունը այս դասին ուսուցանված
սկզբունքների վերաբերյալ:
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ԴԱՍ 105

Ա Կորնթացիս 5-6
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը նախազգուշացրեց Սրբերին չար
մարդկանց թույլ չտալ ազդեցել իրենց վրա: Նա
զգուշացրեց Սրբերին խուսափել անբարո

փիլիսոփայություններից և Կորնթոսում դրանց լայն
տարածված կիրառումից:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 5
Պողոսը նախազգուշացնում է Սրբերին չընկերակցել նրանց, ովքեր կամովին
մեղք են գործում:
Գրատախտակի վրա նկարեք մի թաս` թարմ մրգով լի, մեջտեղում` մի
նեխած միրգ: Կամ էլ կարող եք ցույց տալ մի փտած միրգ:

• Ի՞նչ կպատահեր, եթե թույլ
տայիք, որ նեխած միրգըը մնար
թարմ մրգի թասի մեջ:

• Մեր կյանքում նեխած միրգը
ի՞նչ կարող է ներկայացնել:
(Ազդեցություններ, որոնք
կարող են մեզ վնասել):

Հրավիրեք ուսանողներին
ուսումնասիրելիս փնտրել
ճշմարտություններ Ա Կորնթացիս
5-ում, որոնք կարող են օգնել
նրանց իրենց կյանքում ավելի
ճիշտ պատասխանել վնասակար
ազդեցություններին:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 5.1–2-ը բարձրաձայն:
Հանձնարարեք դասարանին հետևել ՝ ուշադրություն դարձնելով
կորնթացի Սրբերի անբարոյական սովորությունների վրա։

• Ի՞նչ անբարոյական սովորություններ ունեին կորնթացի Սրբերը:
(Բացատրեք, որ արտամուսնական կապը վերաբերում է ամուսնական
կապերից դուրս սեռական հարաբերություններին: Կորնթոսի
Եկեղեցու անդամներից մեկը սեռական մեղք էր գործել իր խորթ
մոր հետ):

• Համաձայն հատված 2-ի, ի՞նչ է Պողոսը խորհուրդ տվել Եկեղեցու
առաջնորդներին անել այս մարդու հետ: (Բացատրեք, որ «ձեր միջիցը
վեր առնուի» արտահայտությունը հատված 2-ում նշանակում է, որ
մեղավորը Եկեղեցուց պիտի արտաքսվի):

Նշեք, որ Եկեղեցու առաջնորդները պետք է հոգատարությամբ խորհեն
շատ գործոնների մասին, նախքան արտաքսելը կամ որևէ այլ
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Եկեղեցական պատիժ տալը: Ի հավելումն այս ամենի, պիտի խորհեն, թե
որքանով է լուրջ մեղքը, իսկ Եկեղեցու առաջնորդները
կարգապահությանը վերաբերող նպատակների տարբերակում են դնում՝
օգնել մարդուն զղջալ, պաշտպանել նրանց, ում վրա, հնարավոր է,
բացասական ազդեցություն ունենան մեկ ուրիշի գործողությունները կամ
այդ մարդու համոզմունքների տարածումն ու Եկեղեցու ուսմունքների
լրիվության պաշտպանությունը (տես «Church Discipline,»
mormonnewsroom.org./articles-discipline):

Հանձնարարեք ուսանողներին կարդալ Ա Կորնթացիս 5.6-7-ը
բարձրաձայն և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք այն նմանության
վրա, որի օգնությամբ Պողոսը սովորություն ուներ բացատրել, թե ինչու
այդ անձնավորությանը պետք էր հեռացնել Եկեղեցուց։

• Պողոսը ինչի՞ հետ էր համեմատում չապաշխարած մեղավորներին։
(Բացատրեք, որ թթխմորը կամ խմորիչը վերջ ի վերջո փչացնում կամ
ծաղկացնում է հացը):

• Որքա՞ն թթխմոր է անհրաժեշտ խմորի մի ողջ կտորի վրա ազդելու
համար:

• Ի՞նչ է խորհրդանշում խմորի մի կտորը։ (Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին)

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք այս համանմանության իմաստը որպես
սկզբունք։ (Օգտագործելով իրենց խոսքերը, ուսանողները պետք է
հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք մոտիկից շփվենք
մեղավորների հետ, հավանաբար մեզ վրա ազդի նրանց անբարո
վարքագիծը: Այդ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին։)

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 5.9-11-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ խորհուրդ է տվել Պողոսը կորնթացի Սրբերին:

• Ըստ Պողոսի, ինչի՞ց պիտիխուսափեին կորնթացի Սրբերը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հետագայում հասկանալ Պողոսի
խորհուրդը՝ չընկերակցել արտամուսնական կապեր ունեցող կամ մեղքի
մեջ գտնվող մարդկանց հետ, նրանց տրամադրեք Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելի հետևյալ
հայտարարության կրկնօրինակները: Խնդրեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ այդ միտքը.

«Մի ընկերակցեք արտամուսնական կապեր ունեցող մարդկանց հետ` ոչ
նրա համար, որ դուք չափազանց լավն եք նրանց համար, այլ [Ք. Ս.] Լեվիսը
գրել է, քանի որ դուք բավականաչափ լավը չեք: Հիշեք, որ վատ
իրավիճակները կարող են ազդել նույնիսկ լավ մարդկանց վրա» («The Stern
but Sweet Seventh Commandment,» New Era, June 1979, 42):

• Մեղավորների հետ հաղորդակցվելը ինչպե՞ս կարող է թուլացնել մեր
արդար ընտրություններ կատարելու ունակությունը:
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• Ինչպիսի՞ վատ իրավիճակների օրինակներ գիտեք, որոնք կարող են
ազդել լավ մարդկանց վրա:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, առանց մեր չափանիշները վարկաբեկելու, որ
օգնենք մեղավոր մարդկանց։ ( Մենք կարող ենք աղոթել, նրանց
նկատմամբ բարի և հարգանքով լինել՝ որպես Աստծո զավակներ, և
պատվիրանները պահելով, լավ օրինակ հանդիսանալ նրանց համար):

Հրավիրեք ուսանողներին աղոթքով խորհել, թե իրենք ինչ կարող են
անել, որպեսզի դրական ազդեցություն ունենան մյուսների վրա, առանց
իրենց չափանիշները վարկաբեկելու։

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 5.12-13-ը, բացատրելով, որ Պողոսը ուսուցանել
է, որ Եկեղեցին պատասխանատվություն ունի իր անդամներին կանչելու
ապաշխարության, իսկ երբեմն էլ «հեռացնել [Եկեղեցուց]» (հատված 13)
նրանց, ովքեր լուրջ մեղքեր են գործում:

Ա Կորնթացիս 6
Պողոսը ուսուցանում է Սրբերին միասնության և մաքրաբարոյության
օրենքի մասին:
Նկարեք մեկ ուրիշ պարզ նկար գրատախտակին՝ մի թաս նեխած միրգ,
որի մեջը կա մի թարմ միրգ: Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, արդյոք
նրանք երբևէ հետաքրքրվել են, թե ինչպես խուսափեն մեղքից, երբ
շրջապատված են մեղքով: Նշեք, որ դա մի մարտահրավեր էր, որի առաջ
կորնթացի Սրբերը կանգնել էին:

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն
Ա Կորնթացիս 6-ը, հրավիրեք
նրանց ուշադրություն դարձնել այն
ճշմարտություններին, որոնք
ուսուցանել էր Պողոսը և որոնք
կօգնեն նրանց ապրել արդար,
անկախ այն բանից, որ
շրջապատված են անբարո
ազդեցություններով։

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 6.1-8-ը
բացատրելով, որ Պողոսը
կորնթացի Սրբերին խորհուրդ
տվեց իրենց վեճերին արդար լուծում տալ` քաղաքացիական
դատարաններին դիմելու փոխարեն:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.9-11-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով այն մեղավոր
սովորությունները Կորնթոսում, որոնցից Պողոսն ուսուցանեց խուսափել
Եկեղեցու անդամներին :

• Ինչպիսի՞ մեղավոր պահվածքից Պողոսը ուսուցանեց խուսափել
Եկեղեցու անդամներին:

• Ըստ հատված 11-ի, Պողոսը ի՞նչ հիշեցրեց այդ Սրբերին իրենց մասին:
(Կորնթոսից շատ դարձի եկածներ Եկեղեցուն միանալուց առաջ
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ունեցել էին այդ մեղավոր սովորությունը, բայց ապաշխարել և մաքրվել
էին իրենց մեղքերից):

Բացատրեք, որ հին Կորնթոսը անբարո համբավ ուներ և շատ
կորնթացիներ սատարում էին այն գաղափարը, որ մեր մարմինները
հաճույքի համար են: Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 6.12-ը, բացատրելով, որ
Պողոսը ուսուցանում էր այն փիլիսոփայության դեմ, ըստ որի ճիշտ կամ
սխալ գոյություն չուներ:

• Ինչո՞վ էին Կորնթոսի գաղափարներն ու սովորությունները նման
միտումներին, որ այսօր տեսնում ենք աշխարհում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.13-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հրավիրեք հետևել և փնտրել, թե Պողոսը մեր
մարմինների նպատակի մասին ինչ ուսուցանեց:

• Ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսը մեր մարմինների մասին: (Մինչ
Կորնթացիներից շատերը հայտնապես հավատում էին, որ մարմինը
պարզապես մարմնական հաճույքների համար էր, Պողոսը ուղղեց այդ
տեսակետը, ուսուցանելով, որ մեր մարմինները արարվել էին,
որպեսզի իրականացնեն Տիրոջ նպատակները ):

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 6.14-17-ը, բացատրելով, որ նրանք, ովքեր
հարում են Եկեղեցուն, մի հոգի են դառնում Քրիստոսի հետ՝ որպես նրա
մարմնի հոգևոր «անդամներ»: Պողոսը նաև բացատրեց, որ
պոռնկությունն անհամատեղելի է Հիսուս Քրիստոսի հետ հոգևոր
հարաբերությունների հետ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.18-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել ՝ փնտրելով, թե Տերն
ինչ էր պատվիրել անել կորնթացի Սրբերին։ (Կարող եք բացատրել, որ Ա
Կորնթացիս 6.18-ի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը փոխում է
«մարմնիցը դուրս» արտահայտությունը «Քրիստոսի մարմնի դեմ»
արտահայտությամբ):

• Պողոսը ի՞նչ ուսուցանեց անել որնթացի Սրբերին:

• Պողոսը ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց նրանց մասին, ովքեր
արտամուսնական կապերի մեջ են։ Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին նշել 18 հատվածի այն խոսքերը, որոնք ուսուցանում են
հետևյալ սկզբունքը. Նրանք, ովքեր արտամուսնական կապերի մեջ
են, մեղք են գործում իրենց սեփական մարմինների դեմ):

Բացատրեք, որ այնուհետև Պողոսը ուսուցանեց, թե ինչու
արտամուսնական կապերը կամ սեռական անբարոյականությունը, մեղք է
«[մարդու] սեփական մարմնի դեմ»:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.19-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսը
ինչի հետ համեմատեց մեր մարմինները։
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Ա Կորնթացիս 6.19-20-ը սուրբ գրության սերտման հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրնց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Հղում արեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

• Պողոսը ի՞նչի հետ համեմատեց մեր մարմինները։

Ցուցադրեք տաճարի մի նկար:

• Ո՞րն է տարբերությունը տաճարի և որևէ այլ շենքի միջև:

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք Պողոսի ուսուցանած ճշմարտությունը 19-րդ
հատվածում։ (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել,
սակայն նրանք պետք է նշեն հետևյալ վարդապետությունը. Մեր
մարմինները Աստծո տաճարներ են, որտեղ Հոգին կարող է բնակվել)։

• Ինչպես ենք մենք վերաբերվում մեր մարմնին և ուրիշների
մարմիններին, երբ հասկանում ենք, որ մեր մարմինները
տաճարներ են։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը։ Խնդրեք
դասարանին ուշադրություն դարձնել այդ լրացուցիչ գաղափարներին, և
թե ինչպես կարող են այդ ճշմարտություններն ազդել մեր մարմինների
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի վրա:

Ընդունելով այդ ճշմարտությունները [ Ա Կորնթացիս 6.19-20-ից] …, մենք
անշուշտ չենք վարկաբեկի մեր մարմինը, ինչպես դաջվածքներով, այնպես
էլ թուլացնելով այն թմրանյութերով, կամ պղծելով ապօրինի
կենակցությամբ, դավաճանությամբ ու լկտիությամբ: … Քանի որ մեր
մարմինը ոգու գործիքն է, կենսական է, որ խնամենք այն այնքան լավ,
որքան կարող ենք: Հարկավոր է, որ մենք նվիրաբերենք մեր մարմնի ուժերը,

որ ապագայում նույնպես ծառայենք Քրիստոսի գործին» (“Reflections on a Consecrated
Life,” Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ. 2010, 17):

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ էր ուզում ասել Պողոսը «եւ ձերինը չէք»
արտահայտությամբ հատված 19-ում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.20-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչու մեր
մարմինները մեզ չեն պատկանում:

• Ո՞ր արտահայտությունն է ցույց տալիս, որ մեր մարմինները մեզ չեն
պատկանում: (Բացատրեք, որ «մեծ գնով գնուեցաք» նշանակում է
փրկվել մեղքերից, կամ Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով
հատուցել):
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• Ինչպե՞ս կամփոփեիք ճշմարտությունը հատված 19-20-ում:
(Ուսանողների պատասխանից հետո կարող եք առաջարկել նրանց
գրել այդ ճշմարտությունն իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքում
19-20 հատվածների կողքին: Քանի որ մենք մեղքերի թողություն ենք
ստացել Հիսուս Քրիստոսի Քավության գնով, մեր մարմինները մեզ
չեն պատկանում:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ միտքը.

«Խնդրում եմ, երբեք մի ասեք. «Ո՞ւմ է այն վնասում։ Ինչո՞ւ մի փոքր
ազատություն չունենք: Կարող եմ հիմա մեղանչել, իսկ հետո ապաշխարել»:
Խնդրում եմ, մի եղեք այդքան հիմար և դաժան: Դուք չեք կարող անպատիժ
մնալով «կրկին խաչել Քրիստոսին» [տես Եբրայեցիս 6.6]: «Խուսափեք
ապօրինի կապերից» [Ա Կորնթացիս 6.18-ում],- ասում է Պողոսը և խուսափիր
«ոչ էլ նման որևէ բան գործիր» [ՎևՈւ 59.6, ավելացված է շեշտ], the Doctrine

and Covenants adds: Ինչո՞ւ: Պատճառներից մեկը աներևակայելի տառապանքներն են, որ
երկրի Փրկիչը հանդուրժել է թե մարմնով, թե ոգով, որպեսզի մենք կարողանանք խուսափել

[տես հատկապես Վարդապետություն և Ուխտեր 19.15-20-ում]: Մենք ինչ-որ բան ենք
պարտական Նրան դրա համար: Իրոք, մենք պարտք ենք Նրան ամեն ինչով դրա համար»
(«Personal Purity,»Ensign, նոյ. 1998, 76):

• Ինչպե՞ս ենք մենք մեր մարմիններին վերաբերող ընտրություններ
կատարում, հիշելով, որ մեր մարմինները մեզ չեն պատկանում:

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակի նկարին,
որտեղ նկարված է մի թարմ միրգ նեխած մրգերի մեջ:

• Մեր մարմնի վերաբերյալ ճշմարտությունների ըմբռնումը ը ինչպե՞ս
կարող է օգնել մեզ մնալ անարատ, երբ շրջապատված ենք
չարությամբ:

Վկայեք ձեր քննարկած ճշմարտությունների մասին: Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել այն տպավորությունների կամ հուշումների
մասին, որ նրանք հավանաբար ստացել են դասի ընթացքում և կգործեն
այդ հուշումների համաձայն:

Սուրբ գրության սերտում` Ա Կորնթացիս 6.19-20-ը
Ուսանողներին հանձնարարեք մի կարճ ելույթ գրել` հիմնվելով Ա
Կորնթացիս 6.19-20-ի վրա։ Խրախուսեք նրանց ներառել հետևյալը. (1)
այդ հատվածին վերաբերող հավելյալ տեղեկություններ (հավելյալ
տեղեկությունները կարելի է գտնել սուրբ գրությունների սերտման
քարտերի վրա), (2) ուսուցանած սկզբունքները և (3) ճշմարտությունը
լուսաբանող անձնական փորձը, որ ուսուցանում է այդ հատվածը:
Հրավիրեք ուսանողներից մի քանիսին իրենց ելույթները ներկայացնել
դասարանին։ Խնդրեք ուսանողներին քննարկել իրենց ունեցած
հնարավորությունները, տանը կամ Եկեղեցում ներկայացնելու ելույթները:
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Հռովմայեցիս 8–Ա Կորնթացիս 6
(Մաս 21)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Ուսանողների սովորած իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը

Հռովմայեցիս 8–16-ի և Ա Կորնթացիս 1–6-ի (մաս 21)-ը նախատեսված չէ ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս:
Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի
քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ դուք խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Հռովմայեցիս 8-11)
Սկսած Պողոսի ուսմունքներից մինչև Հռոմեացի Սրբերի՝ հոգու կամ մարմնի խորհուրդ ունեցողների մասին,
ուսանողները սովորել էին, որ եթե մենք հետևում ենք Հոգու ազդեցությանը, ապա կարող ենք հաղթահարել

բնական մարդու մեղք գործելու միտումը: Ուսանողները նաև բացահայտեցին հետևյալ ճշմարտությունները.
Եթե մենք Աստծո հավատարիմ ուխտյալ զավակներն ենք, կարող ենք Հիսուս Քրիստոսի հետ այն ամենի

ժառանգակիցները դառնալ, ինչ Երկնային Հայրն ունի: Եթե մենք սիրենք Աստծուն, բոլոր բաները

միաժամանակ կգործեն մեր բարիքի համար: Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք կարող ենք հաղթահարել

մահկանացու կյանքի բոլոր մարտահրավերներն ու փորձանքները: Եթե մենք ընդունենք և
հնազանդվենքՀիսուս Քրիստոսին ու նրա ավետարանին, ապա կարող ենք ստանալ Աստծո ուխտերի

օրհնություններն և փրկվենք:

Օր 2 (Հռովմայեցիս 12-16)
Հռովմայեցիս 12-13-ում, ուսանողները հայտնաբերել են, որ Աստված ակնկալում է մեզանից նվիրաբերել մեր
կյանքը Նրան և խուսափել աշխարհին հարմարվելուց ու եթե այդպես վարվենք, ապա ավելի կնմանվենք

Հիսուս Քրիստոսին: Հռովմայեցիս 14-15-ից, ուսանողները սովորեցին, որ այն հարցերում, որոնք հատկապես

չեն առնչվում պատվիրաններին, պետք է ձեռնպահ մնանք ուրիշների ընտրությունները դատելուց և ուշադիր

լինենք, թե ինչպես են մեր ընտրություններն ազդում ուրիշների վրա: Ուսանողները սովորեցին նաև, որ սուրբ
գրությունները գրվել են մեզ ուսուցանելու և հույս տալու համար:

Օր 3 (Ա Կորնթացիս 1-2)
Կորնթացի Սրբերին ուղղված մի նամակում Պողոսը կիսվեց որոշ մտահոգություններով և հարցերով: Նրա
գրվածքներից ուսանողները սովորեցին, որ Տերը մեզանից ու Սրբերից ակնկալում է լինել միասնական և
վերացնել բաժանումներն ու վիճաբանությունը, և որ Աստծո բաները կարող ենք իմանալ և հասկանալ միայն

Նրա Հոգու միջոցով։

Օր 4 (Ա Կորնթացիս 3–6)
Այս դասում ուսանողները շարունակեցին ուսումնասիրել Պողոսի նամակը կորնթացի Սրբերին: Պողոսի
գրվածներից ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Չնայած մենք կարող ենք մյուսներին
օգնել սովորել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին, սակայն Սուրբ Հոգու զորությամբ է, որ մարդիկ դարձի

են գալիս: Փրկիչը կդատի մեզ արդարացի, քանզի Նա գիտի բոլոր բաները՝ ներառյալ խոսքերը, և մեր
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սրտերի ցանկությունները: Եթե մեր ընտրությունն է մոտիկից հաղորդակցվել նրանց հետ, ովքեր մեղքի մեջ
են, մենք կարող ենք ազդվել նրանց անբարոյությունից:

Նախաբան
Այս դասը կօգնի ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես կարող են
խուսափել մեղքից, եթե այն շրջապատում է իրենց: Նրանք նաև
կսովորեն, թե ինչու է կարևոր իրենց մարմինները պահել անարատ:

Ուսուցանման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 6
Պողոսը ուսուցանում է Սրբերին միասնության և մաքրաբարոյության օրենքի
մասին

Նկարեք նեխած մրգերով լի մի թաս, որի մեջ մի թարմ միրգ կա:
Ուսանողներին հրավիրեք խորհել, թե իրենք երբևէ հետաքրքրվել են`
ինչպես խուսափել մեղքից, երբ այն իրենց շրջապատում է:

Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն
Ա Կորնթացիս 6-ը, հրավիրեք
նրանց ուշադրություն դարձնել այն
ճշմարտություններին, որ Պողոս
Առաքյալը ուսուցանեց, որոնք
կարող էին օգնել նրանց ապրել
առաքինի կյանքով, չնայած
շրջապատված էին չարամիտների
ազդեցությամբ:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 6.1-8-ը,
բացատրելով, որ Պողոսը
խորհուրդ տվեց կորնթացի
Սրբերին արդարությամբ լուծել իրենց վեճերը` քաղաքացիական
դատարաններին անմիջապես դիմելու փոխարեն:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.9-11-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան և Կորնթոսում գտնել այն մեղսավոր
սովորույթները, որոնցից Պողոսը ուսուցանեց Եկեղեցու անդամներին
խուսափել։

• Մեղսավոր վարքագծի ի՞նչ տարատեսակներից է Պողոսը ուսուցանել
Եկեղեցու անդամներին խուսափել:

• Համաձայն Ա Կորնթացիս 6.11-ի, ի՞նչ է Պողոսը հիշեցրել այդ Սրբերին
իրենց մասին: (Կորնթոսի շատ նորադարձներ Եկեղեցուն միանալուց
առաջ մասնակից են եղել այդ մեղսավոր վարքագծին, սակայն նրանք
ապաշխարել են և մաքրվել իրենց մեղքերից):

Բացատրեք, որ անտիկ Կորնթոսը անբարո համբավ ուներ, և շատ
Կորնթացիներ առաջ էին քաշում գաղափարը, որ մեր մարմինները
ստեղծվել էին հաճույքի համար: Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 6.12-ի Ջոզեֆ
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Սմիթի Թարգմանությունը բացատրելով, որ Պողոսը ուսուցանեց այն
փիլիսոփայության դեմ, որ ճիշտ կամ սխալ չկա:

• Կորնթոսի գաղափարներն ու սովորությունները որքանո՞վ էին նման
այն միտումներին, որ մենք այսօր տեսնում ենք աշխարհում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.13-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե ինչ
ուսուցանեց Պողոսը մեր մարմինների նպատակի վերաբերյալ: (Կարող
եք բացատրել, որ միս բառը նշանակում է ուտելիք):

• Ի՞նչ էր Պողոսը ուսուցանել մեր մարմինների վերաբերյալ: (Մինչ
Կորնթացիներից շատերը հայտնապես հավատում էին, որ մարմինը
ստեղծվել էր պարզապես ֆիզիկական հաճույքների համար, Պողոսը
ուղղեց այդ կարծիքը` ուսուցանելով, որ մեր մարմինները ստեղծվել
էին, որպեսզի իրագործեն Տիրոջ նպատակները):

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 6.14-17-ը բացատրելով, որ Եկեղեցուն
միացողները մեկ են դառնում Քրիստոսի հետ՝ որպես Նրա մարմնի
հոգևոր «անդամներ»: Պողոսը բացատրեց նաև, որ սեռական
անբարոյականությունը անհամատեղելի է Հիսուս Քրիստոսի հետ
հոգևոր հարաբերություն ունեցողի համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.18-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել փնտրելով, թե
Պողոսն ինչ էր ուսուցանել անել կորնթացի սրբերին ։ Կարող եք
մատնանշել, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մեջ Ա Կորնթացիս 6.18-ի
«իր մարմնիցը դուրս է» արտահայտությունը փոխել է «Քրիստոսի
մարմնի դեմ է» արտահայտությամբ:

• Պողոսը ի՞նչ ուսուցանեց անել որնթացի Սրբերին:

• Ի՞նչ ճշմարտություն է Պողոսը ուսուցանել նրանց մասին, ովքեր
ապօրինի են կենակցում: (Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել
18-րդ հատվածի այն խոսքերը, որոնք ուսուցանում են այդ
ճշմարտությունը: Նրանք, ովքեր ապօրինի են կենակցում, մեղք են
գործում իրենց սեփական մարմինների դեմ):

Բացատրեք, որ այնուհետև Պողոսը ուսուցանեց, թե ինչու ապօրինի
կենակցությունը, կամ սեռական անբարոյականությունը մեղք է «[անձի]
սեփական մարմնի դեմ»:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Ա Կորնթացիս 6.19-20-ը սուրբ գրությունների
սերտման հատվածներից է: Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ
Ա Կորնթացիս 6.19-ը բարձրաձայն: Դասարանին խնդրեք հետևել՝
փնտրելով, թե ինչի հետ է համեմատում Պողոսը մեր մարմինները:

• Ինչի՞ հետ էր Պողոսը համեմատում մեր մարմինները:

Ցուցադրեք մի տաճարի նկար։

• Ո՞րն է տարբերությունը տաճարի և որևէ այլ շենքի միջև:

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք 19-րդ հատվածի Պողոսի ուսուցանածը։
(Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն
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նրանք պետք է նշեն հետևյալ վարդապետությունը. Մեր մարմինները
Աստծո տաճարներ են, որտեղ Հոգին կարող է բնակվել։)

• Ինչպես ենք մենք վերաբերվում մեր մարմնին և ուրիշների
մարմիններին, երբ հասկանում ենք, որ մեր մարմինները
տաճարներ են։

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը։ Խնդրեք
դասարանի անդամներին գտնել հավելյալ գաղափարներ այն մասին, որ
երբ հասկանում ենք, որ մեր մարմինները Աստծո տաճարներ են, դա
ինչպես պետք է ազդի նրանց նկատմամբ մեր վերաբերմունքի վրա:

«Ընդունելով այդ ճշմարտությունները [ Ա Կորնթացիս 6.19-20-ում], մենք
անշուշտ չենք փչացնի մեր մարմինը դաջվածքներով, կամ թուլացնենք այն
թմրադեղերով, կամ էլ պղծենք այն ապօրինի կենակցությամբ,
դավաճանությամբ կամ լկտիությամբ: … Քանի որ մեր մարմինը հոգու
գործիքն է, կենսական է, որ խնամենք այն հնարավորինս լավ: Մենք պետք է
նրա ուժերը նվիրենք ծառայելու և շարունակելու Քրիստոսի աշխատանքը»

(“Reflections on a Consecrated Life,” Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2010, 17):

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը «ձերինը չէք»
արտահայտությամբ Ա Կորնթացիս 6.19-ում:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 6.20-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչո՞ւ մեր
մարմինները մերը չեն:

• Ո՞ր արտահայտությունն է ցույց տալիս, որ մեր մարմինները մեր
սեփականը չեն: (Բացատրեք, որ «գնով գնուեցաք) -ը նշանակում է կամ
Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով ետ գնվել:

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք հատվածներ 19-20-ի ճշմարտությունը:
(Ուսանողների պատասխանից հետո օգնեք նրանց հասկանալ
հետևյալ ճշմարտությունը. Քանի որ մենք գնվել ենք Հիսուս Քրիստոսի
քավության գնով, մեր մարմինները մեր սեփականը չեն:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ միտքը.

«Խնդրում ենք, երբեք մի ասեք. «Ո՞ւմ է այն վնասում: Ինչո՞ւ մի փոքր
ազատություն չունենալ: Կարող եմ այժմ մեղանչել և ավելի ուշ
ապաշխարել»: Խնդրում եմ, մի եղեք այդքան հիմար և դաժան: Չեք կարող
առանց անպատիժ մնալու «Աստուծոյ Որդուն կրկին խաչել» [տես
Եբրայեցիս 6.6-ում]: «Խուսափիր ապօրինի կենակցությունից [Ա Կորնթացիս

6.18-ում], Պողոսն ասում է, և խուսափիր «որևէ նման բան գործելուց» [ՎևՈւ
59.6-ում, շեշտադրումն ավելացված է], Վարդապետություն և Ուխտերում: Ինչո՞ւ: Մի
պատճառով՝ մարմնի և ոգու անչափ տառապանքի և հավերժական հոգին աշխարհի
Փրկիչի կողմից, որպեսզի մենք կարողանայինք չտառապել [տես հատկապես

Վարդապետություն և Ուխտեր 19.15-20-ում]: Մենք պարտք ենք Նրան ինչ-որ բան դրա
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համար: Ի դեպ, մենք դրա համար Նրան պարտք ենք ամեն ինչ» («Personal Purity,» Ensign,
նոյ. 1998, 76):

• Մեր մարմիններին վերաբերող ընտրությունները կատարելիս հարկ է
հիշել, որ նրանք մեր սեփական ազդեցության ներքո չեն:

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակին նկարված
նեխած մրգով լի թասին, որում մի թարմ միրգ կա:

• Ինչպե՞ս կարող է մեր մարմինների վերաբերյալ այդ
ճշմարտությունների ըմբռնումը օգնել մեզ անարատ մնալ, երբ մենք
շրջապատված ենք չարիքով:

Վկայեք ձեր քննարկած ճշմարտությունների մասին: Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել տպավորությունների և հուշումների մասին, որ
նրանք, հնարավոր է, ստացել են դասի ընթացքում և գործել այդ
հուշումների համաձայն:

Հաջորդ բաժին (Ա Կորնթացիս 7-14)
Բացատրեք ուսանողներին, որ նրանցից յուրաքանչյուրին Երկնային
Հորից տրվել է առնվազն մեկ հոգևոր պարգև: Առաջարկեք նրանց
ուսումնասիրել հաջորդ բաժինը, փնտրելով, թե որոնք են այդ հոգևոր
պարգևներից մի քանիսը, որ Երկնային Հայրը տալիս է իր զավակներին:
Ասեք նրանց, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց, որ նույնիսկ եթե նա տար
իր ողջ ունեցվածքը աղքատներին կերակրելու համար, նաև մարմինը
տար վառելու, եթե չունենար մի հատուկ հոգևոր պարգև, Նա կլիներ
ոչինչ: Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ պարգևներ են
նրանց տրվել:
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ԴԱՍ 106

Ա Կորնթացիս 7-8
Նախաբան
Պողոսը ուսուցանեց Կորնթոսի Եկեղեցու միայնակ և
ամուսնացած անդամներին ամուսնության և
միսիոներական աշխատանքի մասին: Պատասխանելով
կուռքերին առաջարկվող միսը ճաշակելու վերաբերյալ
հարցին, Պողոսը ուսուցանեց Սրբերին ուրիշների հետ

իրենց անձնական փորձի ազդեցությունը դիտարկել և
պատրաստ լինել հրաժարվել որոշ գործողություններից,
եթե դրանք կարող են ուրիշի հոգևոր սայթաքման
պատճառ դառնալ:

Ուսուցման առաջարկներ

Օգնեք ուսանողներին կատարել իրենց դերը ուսումնական
գործընթացում։

Հոգևոր ուսուցումը սովորողների կողմից պահանջում է ջանքեր և ազատ կամքի կիրառում։
Ուսանողներից շատերի համար սուրբ գրություններից սովորելու ջանքերը կարող են
օտարոտի թվալ, իսկ որոշ դեպքերում՝ դժվար։ Սակայն դուք կարող եք օգնել նրանց
հասկանալ, ընդունել և կատարել իրենց դերն ավետարանի ուսուցման ժամանակ։ Երբ
ուսանողներն ավետարանի ուսուցման ժամանակ ակտիվորեն կատարում են իրենց դերը,
ապա նրանք բացում են իրենց սրտերը Սուրբ Հոգու ազդեցության համար։

Ա Կորնթացիս 7
Պողոսը ամուսնության մասին խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու ամուսնացած և
ամուրի անդամներին:
Գծեք հետևյալ գծապատկերը գրատախտակին:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Ա Կորնթացիս 7-ի,
բովանդակությանը, հիշեցրեք նրանց, որ ինչպես մենք, Կորնթոսի
Եկեղեցու անդամները նույնպես ապրել են մի հասարակությունում, որը
ուներ շփոթեցնող և բախումնային գաղափարներ ամուսնության ու
ֆիզիկական կամ սեռական մտերմության մասին:

• Հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչ եք հիշում Ա Կորնթացիս 5-6-ի ձեր
սովորածից, որո՞նք էին որոշ կեղծ համոզմունքները սեռական
հարաբերությունների մասին, որոնք գերիշխող էին Կորնթոսում:

Ուսանողների պատասխանից հետո գրեք այդ սկզբունքը գրատախտակի
գծապատկերի ձախակողմյան քառակուսու մեջ «Կեղծ համոզմունք»-ի
տակ. Ընդունելի է սեռական մտերմություն ունենալ ցանկացած մարդու հետ:
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Բացատրեք, որ Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները գրել են Պողոս
Առաքյալին՝ խնդրելով ուղղորդություն սեռական անարատության Տիրոջ
չափանիշների վերաբերյալ:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք կարդալ Ա Կորնթացիս 7․1-ը
բարձրաձայն և խնդրեք դասարանին փնտրել այն հարցը, որ կորնթացի
Սրբերը տվեցին Պողոսին:

• ի՞նչ հարց տվեցին կորնթացի Սրբերը Պողոսին։

Բացատրեք, որ «լավ է մարդիս որ կնկայ չմօտենայ» հատված 1-ում
արտահայտությունը նշանակում է, որ կորնթացի Սրբերը հարցեր ունեին
այն մասին, թե արդյոք սեռական մտերմությունը համապատասխան էր և
երբ: Ոմանք հավանաբար հարցրել են, թե արդյոք ամուսնացած մարդիկ
նույնպես պետք է ունենային սեռական մտերմություն: Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակի գծապատկերի աջակողմյան քառակուսու մեջ
«Կեղծ համոզմունք»-ի տակ: Բնավ ընդունելի չէ ֆիզիկական մտերմություն
ունենալ, նույնիսկ ամուսնական կապերի մեջ եղածների համար:

Նշեք, որ գծապատկերում գրի առնված կեղծ համոզմունքներից երկուսն
էլ ներկայացնում են ծայրահեղ տեսանկյուններ, որոնք տարբերվում են
սեռական մտերմության Աստվածային չափանիշից:

Խնդրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 7.2-3-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել, թե Պողոսը ինչ
ուսուցանեց կորնթացիներին սեռական մտերմության մասին։ (Օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ ապօրինի կենակցությունը վերաբերում է
ամուսնական կյանքից դուրս սեռական հարաբերություններին և շնորհիվ
բարյացկամության արտահայտությունը վերաբերում է ամուսնու և կնոջ
միջև սիրուն ու մտերմությանը):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ հետևյալ հայտարարությունը
«Երիտասարդներին զորացնելու համար» գրքույկից.

«Ֆիզիկական մտերմությունը ամուսնու և կնոջ միջև գեղեցիկ է և սուրբ: Աստծո կողմից այն
կարգված է երեխաներ ունենալու և ամուսնու ու կնոջ միջև սիրո արտահայտման համար:
Աստված պատվիրել է, որ սեռական մտերմությունը պետք է պահպանվի ամուսնության
համար» («Երիտասարդներին զորացնելու համար» [գրքույկ, 2011], 35):

• Մենք հենց նոր որտեղի՞ց ընթերցեցինք, թե ինչ կարող ենք սովորել
սեռական մտերմության մասին: (Ուսանողների պատասխաններից
հետո, հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գծապատկերի վրա
«Ճշմարտության» տակ. Ամուսնու և կնոջ միջև ֆիզիկական
մտերմությունը կարգված է Աստծո կողմից:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Կ Փաքերի հետևյալ խոսքերը։
Դասարանին խնդրեք լսել, թե ամուսնության մեջ մտերմությունը ինչո՞ւ է
սահմանված Աստծո կողմից:
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«Ծննդաստեղծ զորությունը պատահական մաս չէ երջանկության
ծրագրում, դա երջանկության ծրագիրն է, դա երջանկության բանալին է:

Մարդկության զուգավորման ցանկությունը մշտական է և շատ ուժեղ: Մեր
երջանկությունը մահկանացու կյանքում, ուրախությունն ու մեծարումը
կախված են այն բանից, թե ինչպես ենք մենք պատասխանում այդ կայուն,
գերող ֆիզիկական բաղձանքներին» («Երջանկության ծրագիրը», Ensign

կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 26):

• Որո՞նք են ամուսնու և կնոջ միջև ֆիզիկական մտերմության
նպատակները:

• Ինչո՞ւ է սերնդի ստեղծումը` մահկանացու կյանք ստեղծելու
ունակությունը, այդքան կարևոր Երկնային Հոր ծրագրում:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 7.4-24-ը` բացատրելով, որ Պողոսը ուսուցանեց,
որ ամուսնական զույգերը սովորաբար չպիտի խուսափեն միմյանց
նկատմամբ ամուսնական ջերմություն ցուցադրել, որ
Եկեղեցուամուսնալուծված ու այրիացած անդամներին թույլատրվում է
կրկին ամուսնանալ ցանկության դեպքում, և որ Եկեղեցու անդամը պետք
է «մնայ Աստուծոյ առաջին» ինչպիսի հանգամանքներում էլ որ լինի:
Պողոսը չէր քաջալերում նաև բաժանությունը:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին գտնել մեկ այլ ճշմարտություն
Պողոսի գրվածքներից Ա Կորնթացիս 7-ում, ուսանողներին

բաժանեք երկու կամ երեք հոգուց բաղկացած խմբերի և ապահովեք
յուրաքանչյուր խմբին հետևյալ թերթիկի մեկ օրինակով.

Ա Կորնթացիս 7.12-17
Կորնթոսում կային Եկեղեցու անդամներ, որոնց ամուսնական զույգերը Քրիստոնյա չէին:

• Ի՞նչ դժվարություններ կունենան տարբեր հավատ ունեցող ամուսնական զույգերը :

Բարձրաձայն ընթերցեք Պողոսի խորհուրդը այդ մասնակի անդամներով ընտանիքներին Ա
Կորնթացիս 7.12-17-ում, փնտրելով ճշմարտությունները, որ Պողոսը ուսուցանեց, և որոնք
կարող են օգնել մասնակի անդամներով ընտանիքներին այսօր:

Հետևյալ տեղում ամփոփեք, թե ինչ է Պողոսը ուսուցանել այն ազդեցության վերաբերյալ, որ
Եկեղեցու հավատարիմ անդամները կարող են ունենալ իրենց ընտանիքների վրա:
____________________.

• Ի՞նչ օրինակներ եք տեսել, որտեղ Եկեղեցու անդամը դրական ազդեցություն է ունեցել
ընտանիքի անդամների վրա, ովքեր կամ Եկեղեցու անդամներ չեն կամ էլ Եկեղեցում
ակտիվ չեն:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
զեկուցել ճշմարտությունը, որ նրանք բացահայտել են Ա Կորնթացիս
7.12–17-ում: (Ուսանողների պատասխանները կարող են տարբեր լինել,
սակայն նրանք պիտի արտահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք. Հիսուս
Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդները սրբագործող ազդեցություն
ունեն իրենց ընտանիքների վրա:
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Ցանկության դեպքում հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել այն
Եկեղեցու անդամների օրինակներով, ովքեր դրական ազդեցություն էին
ունեցել իրենց ընտանիքի անդամների վրա, որոնք Եկեղեցու անդամներ
չէին կամ էլ ակտիվ չէին եղել Եկեղեցում:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 7.25–40-ը բացատրելով, որ Պողոսն իր կարծիքն
էր արտահայտել միայնակ անդամների վերաբերյալ, ովքեր «Կանչվել
էին ծառայության» (Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանություն, Ա Կորնթացիս 7.29
[Աստվածաշնչյան հավելվածում]) և բացատրել, որ իրենց
հանգամանքները թույլ էին տալիս նրանց ծառայել Տիրոջը «առանց
արգելքի» (հատված 35-ում) կամ առանց ընտանիքի ապահովությանը
վերաբերող աշխարհիկ մտահոգությունների: Ինչևէ, նա նրանց չէր
արգելում ամուսնանալ:

Ա Կորնթացիս 8
Պողոսը պատասխանում է կուռքերին առաջարկվող միսը ճաշակելու հարցին:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Լ․ Թոմ Փերիի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Ես աշխատել եմ հանրախանութների գործարարության ոլորտում: Քանի
որ ես կառավարող թիմի անդամ էի, ինձ համար կարևոր էր հասարակական
հաղորդակցություն ունենալ տեղական գործարար կազմակերպությունների
հետ: Այդ կազմակերպություններից շատերի հետ հանդիպումները միշտ
սկսվում էին պաշտոնական հավաքույթով [որի ընթացքում ավանդաբար
մատուցվում են ոգելից խմիչքներ]: Դա մի հավաքույթ էր` հաղորդակցվելու և

ծանոթանալու այն մարդկանց հետ, ովքեր կազմակերպության անդամ էին: Ես միշտ
անհարմար եմ զգացել այդ հասարակական հավաքույթների ժամանակ: Սկզբում ես
սկսում էի` խնդրելով կիտրոնով սոդայաջուր: Շուտով հայտնաբերեցի, որ կիտրոնով
սոդայաջուրը նման է մյուս խմիչքներից շատերին: Չէի կարող տպավորություն ստեղծել, որ
ոգելից խմիչքներ չեմ օգտագործում, մաքուր սոդայաջուր բռնելով ձեռքիս: (“The Tradition of
a Balanced, Righteous Life,” Ensign, Aug. 2011, 48–49):

• Ի՞նչ կարող էր տեղի ունենալ,, եթե Երեց Փերին շարունակեր խմել
մաքուր սոդա կոկտեյլի ժամերին:

• Ուրիշ ի՞նչ իրավիճակներ գիտեք, որոնց ընթացքում մեր օրինակը
կարող է բացասաբար ազդել մյուսների վրա, նույնիսկ, եթե մենք որևէ
սխալ չենք անում:

Բացատրեք, որ Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները հետաքրքրվում էին, թե
արդյոք ընդունելի էր իրենց համար ճաշակել այնպիսի ուտելիք, որը
առաջարկվել էր կուռքերին կամ հեթանոս աստվածներին:

Նշեք, որ Պողոսը խոստովանեց, թե Եկեղեցու անդամները կարող էին
մտածել, որ դա ընդունելի էր, քանզի նրանք գիտեին, որ հեթանոս
աստվածները իրականում գոյություն չունեին (տես Ա Կորնթացիս 8.4-6-ը):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ 1 Կորնթացիս 8.1-ը և խնդրեք
ուսանողներին փնտրել, թե Պողոսը ինչ ուսուցանեց կորնթացի Սրբերին:
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• Չնայած մարդիկ գիտեին, որ կուռքերը իրական չէին, Պողոսը ի՞նչ
ասաց, որն ավելի կարևոր էր, քան այն, ինչ նրանք գիտեին:
(Բարեգործությունը կամ անձնվեր սերը ուրիշների նկատմամբ):

• Համաձայն այդ հատվածի, ինչի՞ կարող էր հանգեցնել գիտելիքը::
(Դառնալ հպարտ կամ ամբարտավան): Ո՞րն է բարեգործության
արդյունքը: (Իր կամ ուրիշների զարգացումն ու զորացումը:)

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 8.7-10-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե կորնթացի Սրբերը երբ
չպիտի ճաշակեին միսը, որը հավանաբար առաջարկվել էր կուռքերին:
(Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ տկար բառը այդ հատվածներում
վերաբերում է տկարություն հասկացությանը, իսկ ազատությունը [հատված
9-ում] վերաբերում է Եկեղեցու անդամների` մսից օգտվելու
ազատությանը , որը կարող է առաջարկվել կուռքերին):

• Ըստ 9-րդ հատվածում տրված Պողոսի խոսքերի, նրանք ինչ
պայմաններում չպիտի ճաշակեին կուռքերին առաջարկված միսը:
(Հնարավոր է, որ այն լինի գայթակղության քար մեկի համար, ով ունի
թույլ վկայություն կամ չունի ավետարանի մասին գիտելիք):

• Պողոսը ի՞նչ օրինակ բերեց հատված10-ում այն մասին, որ կուռքերին
միակողմանիորեն զոհաբերված միսը ճաշակելը կարող է լինել
գայթակղության քար: (Եթե թույլ հավատ ունեցող Եկեղեցու անդամը
տեսնի մի ուրիշ անդամի` տեղական հեթանոսական տաճարի հետ
կապ ունեցող ճաշասրահում ճաշելիս, նա կարող է հավատալ, որ ոչ մի
վատ բան չկա կռապաշտության մեջ: )

Խնդրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 8.11-13-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել և գտնել Պողոսի պատասխանը՝ կուռքերին
առաջարկվող ուտելիքը ճաշակելու հարցին։

• Համաձայն հատված 13-ի, ի՞նչ էր Պողոսը ասում, որ կլինի այդ
իրավիճակում իր սեփական գործողությունը: Ինչո՞ւ: (Օգնեք
ուսանողներին հասկանալ, որ վիրավորել բառը այդ հատվածում
նշանակում է հոգևոր առումով սայթաքել, մեղանչել, կամ հավատը
կորցնել):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ հատվածներից այն մասին, թե
ինչպես կարող ենք խուսափել ուրիշներին դեպի հոգևոր առումով
սայթաքման տանելուց: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին. Մենք կարող ենք
բարեգործություն անել ուրիշներին՝ խուսափելով
գործողություններից, որոնք կարող են առաջնորդել նրանց հոգևոր
առումով սայթաքել):

Օգտագործեք պատմություններ, որպեսզի օգնեք ուսանողներին
հասկանալ հոգևոր սկզբունքները:
Պատմությունները կարող են օգնել ուսանողներին հասկանալ ավետարանի սկզբունքները,
որոնք բացահայտվել են սուրբ գրություններում: Ժամանակակից համատեքստում կամ
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սուրբ գրությունների համատեքստում ավետարանի սկզբունքները լուսաբանելով,
պատմությունները կարող են օգնել ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես են այդ
սկզբունքներն առնչվում իրենց կյանքին և նրանց մոտ ցանկություն առաջացնում
կիրառել դրանք։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Երեց Փերիի
պատմության շարունակությունը: Խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն
դարձնել, թե Երեց Փերին ինչպես կիրառեց այդ սկզբունքը.

«Ես որոշեցի, որ պիտի խմեմ մի խմիչք, որը ցայտունկընդգծի, որ ես ոգելից
խմիչք չեմ օգտագործում: Ես գնացի բարմենի մոտ և խնդրեցի մի բաժակ
կաթ: Բարմենից երբեք նմանատիպ բան չէին խնդրել: Նա խոհանոց գնաց և
մի բաժակ կաթ գտավ ինձ համար: Այժմ ես մի խմիչք ունեի, որը շատ էր
տարբերվում ոգելից խմիչքներից, որ մյուսները խմում էին: …

«Կաթը դարձավ կոկտեյլի ժամանակ իմ ընտրած խմիչքը: Շուտով բոլորն
իմացան, որ ես Մորմոն եմ: Հարգանքը, որ ստանում էի, իրապես զարմացնում էր ինձ,
որպես մի հետաքրքիր դեպք, որը տեղի է ունենում: Շուտով ուրիշներն էլ միացան ինձ`
ըմպելով անարատ կաթով կոկտեյլ»: (“The Tradition of a Balanced, Righteous Life,” 49).

• Որո՞նք են այլ օրինակները, թե ինչպե՞ս մենք պետք է գթություն
ցուցադրենք մյուսների նկատմամբ՝ խուսափելով այնպիսի
արարքներից, որոնք կստիպեն ուրիշներին հոգևոր առումով
սայթաքել։

Վկայեք այն ճշմարտությունների մասին, որ ուսանողները հայտնաբերել
են այսօր և քաջալերեք ուսանողներին փնտրել Սուրբ Հոգու
առաջնորդությունը, երբ նրանք ջանք են գործադրում ապրել այդ
ճշմարտությունների համաձայն:
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ԴԱՍ 107

Ա Կորնթացիս 9-10
Նախաբան
Պողոսը գրել է Կորնթացի Սրբերի մտահոգությունների
վերաբերյալ՝ իր աշխարհիկ կարիքների նպատակով
Եկեղեցու նյութական աղբյուրների օգտագործման
մասին: Նա բացատրել է, որ իր քարոզելու նպատակն է

եղել Աստծո զավակներին փրկություն բերելը: Նա
համոզել է նրանց խուսափել մեղք գործելուց, ինչպես
նաև իրենց կրոնական համոզմունքների պատճառով
մյուսներին վիրավորելուց:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 9
Պողոսը ավետարանն է քարոզում, որպեսզի նա և նրան լսողները
կարողանան փրկվել:
Զարթուցիչ բերեք լսարան և թաքցրեք այն ուսանողներից: Լարեք այն
այնպես, որպեսզի ահազանգը հնչի ձեր ուսուցումը սկսելուց կարճ
ժամանակ անց:

Դասի սկզբում առաջարկեք ուսանողներին պատկերացնել, թե ինչպիսին
կլինի հավերժական կյանքը: Հանձնարարեք նրանց իրենց դասարանային
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում
գրել, թե ինչու են հավերժական կյանք ցանկանում։ Կարող եք խնդրել մի
քանի ուսանողի դասարանի հետ կիսվել իրենց գրածով:

Այս միջոցառման ավարտին զարթուցիչը պետք է զնգա: Երբ դա տեղի
կունենա, խնդրեք մի ուսանողի գտնել այն և անջատել:

• Ի՞նչ զգացիք, երբ լսեցիք զանգը:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյոք իրենք երբևէ ձգտել են
արթնանալ զարթուցիչի օգնությամբ և արդյունքում որևէ կարևոր բան բաց
թողել: Մի քանի ուսանողների հրավիրեք կիսվել իրենց
փորձառություններով:

Բացատրեք, որ ձգտելով արթնանալ զարթուցիչի օգնությամբ,
արդյունքում մեր մեջ կարող ենք կորցնել ինչ-որ բան կամ էլ թերանալ
հասնել կարևոր բաների, թերանալ «արթնանալ» կյանքում և փոխել
որոշակի վարքագիծ, որի հետևանքով չենք կարողանա հասնել կյանքում
ամենակարևոր բանին՝ հավերժական կյանքին:

Խնդրեք ուսանողներին փնտրել մի ճշմարտություն, երբ ուսումնասիրեն
Ա Կորնթացիս 9-ը որը կօգնի նրանց հասկանալ, թե ինչպես
հավաստիանան , որ իրենք նվաճել են հավերժական կյանքը:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն ընթերցել հետևյալ
ամփոփումը Ա Կորնթացիս 9.1–21-ում:
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Ամփոփում

Ամփոփումը թույլ է տալիս արագ առաջ ընթանալ սուրբ գրությունների հատվածներով:
Սուրբ գրության հատվածի մասերի ամփոփումը բաց թողնելու փոխարեն դուք օգնում եք
ուսանողներին հստակ հիշել սյուժեն ու համատեքստը և հիմք ապահովել հայտնաբերելու
և հասկանալու այն սկզբունքները կամ վարդապետությունները, որոնք ավելի ուշ կարող են
հանդիպել հատվածներում: Ամփոփումն օգնում է նաև պահպանել ոգեշնչված հեղինակի
ուղերձի ամբողջականությունն ու ընթացքը։

Պողոսը պատասխանեց կորնթացի Սրբերի զանազան հարցերին: Նա
գրեց, որ չնայած ինքը լիովին կարդարացվի այն բանի համար, որ
Եկեղեցու անդամները սատարում են իրեն իր աշխարհիկ կարիքները
հոգալու համար, իր ապրուստի խնդիրը նրանցից երբեք կախված չի եղել:
Պողոսը բացատրեց, որ հարմարվելով տարբեր հանգամանքներին,
առանց ավետարանի չափանիշները վարկաբեկելու, նա կարողացել էր
օգնել հրեաներին, հեթանոսներին և այլոց, ովքեր թույլ էին
ավետարանում, որ ընդունեին ավետարանը:

Խնդրեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 9.17-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել և գտնել, թե Պողոսը ինչպես քարոզեց
ավետարանը: Դուք կարող եք բացատրել, որ «ավետարանի
տնտեսութիւնը յանձնուած է ինձ» արտահայտությունը վերաբերվում է
Պողոսի` իր հանձնարարությունը կամ պարտականությունը կատարելուն՝
ավետարանը քարոզելուն:

• Ինչպե՞ս էր Պողոսը քարոզում ավետարանը:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 9.22-23-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե ինչու էր
Պողոսը պատրաստակամ քարոզում ավետարանը:

• Ինչո՞ւ էր Պողոսը պատրաստակամորեն քարոզում ավետարանը:

Հրավիրեք մի ուսանողի, ով հաճախակի ընդգրկվում է ծավալուն
վերապատրաստման ծրագրում (թերևս մի մարզիկի կամ երաժիշտի)
կանգնել դասարանի առաջ։ Ուսանողներին ուղղեք հետևյալ հարցերը.

• Ինչպիսի՞ն է ձեր վերապատրաստման ծրագիրը:

• Երբևէ պատահե՞լ է, երբ դուք մարզվել կամ վերապատրաստվել եք
որոշակի իրադարձության կամ նպատակի համար: Ինչպե՞ս է ոգևորել
ձեզ որոշակի նպատակի վրա աշխատելը:

Շնորհակալություն հայտնեք ուսանողին և խնդրեք նրան նստել:

Խնդրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 9.24-25-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն դարձնելով
մարմնամարզական մրցույթին, որը սովորաբար Պողոսը ուսուցանում էր
կորնթացի Սրբերին:

• Ի՞նչ մարմնամարզական մրցույթ էր Պողոսը քննարկել:

• Ըստ Պողոսի, ի՞նչ որակավորում կամ հատկանիշ պիտի ունենային
վազորդները, որպեսզի հաջողակ լինեին: (Բացատրեք, որ «եղիր
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ջանասեր և ժուժկալ բոլոր բաներում» արտահայտությունը նշանակում
է զարգացնել ինքնատիրապետում):

• Ո՞րն է անապականելի պսակը, որը քննարկում է Պողոսը, ասելով, որ
այն հավերժ կշարունակվի: (Հավերժական կյանքը։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 25-ից այն մասին, թե ի՞նչ
պետք է անենք, որպեսզի հավերժական կյանք ձեռք բերենք:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր գործածել, սակայն
համոզված եղեք, որ նրանք համամիտ են հետևյալ սկզբունքին.
Հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար մենք պիտի սովորենք
ամեն ինչում ինքնատիրապետում ձեռք բերել: Գրեք այդ սկզբունքը
գրատախտակին: Համոզված եղեք, ուսանողները նույնպես
հասկանում են հետևյալը, չնայած ինքնատիրապետումը անհրաժեշտ
է, հավերժական կյանքը ի վերջո գալիս է միայն Հիսուս Քրիստոսի
«շնորհների, ներման և գրավչության միջոցով» [2 Նեփի 2.8] քան՝
միայն մեր ինքնատիրապետման):

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար
անհրաժեշտ է ինքնատիրապետումը զարգացնել:

Խնդրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 9.26-27-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
Պողոսը ինչպես նկարագրեց իր սեփական ջանքերը ինքնատիրապետում
զարգացնելու նպատակով:

• Համաձայն հատված 26-ի, ինչպե՞ս է Պողոսը նկարագրել հավերժական
կյանք ձեռք բերելու իր ջանքերը: (Վստահ և առանց վատնված ջանքի):

• Համաձայն հատված 27-ի, ձեր կարծիքով ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը,
երբ գրեց. «Իմ մարմինը ճնշում եմ եւ նուաճում»:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ նկատի ուներ Պողոսը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Բրիգամ
Յանգի հետևյալ խոսքերը․

«Դուք չեք կարող ժառանգել հավերժական կյանք, մինչև ձեր ախորժակները
չհնազանդվեն այն ոգուն, որը ապրում է ձեր մեջ՝ այն ոգին, որը ձեզ տվել է
Երկնային Հայրը: Ես նկատի ունեմ ձեր հոգիները, այն հոգիները, որոնց Նա
դրել է այս աղոթարաններում: Աղոթարանները պետք է կատարելապես
հնազանդեցվեն հոգիներին, այլապես ձեր մարմինները չեն կարող այնքան
բարձրացվել, որ ժառանգեն հավերժական կյանքը: … Ջանասիրաբար

փնտրեք, մինչև ամեն ինչ հնազանդեցնեք Քրիստոսի օրենքին: …

«… Եթե հոգին զիջում է մարմնին, [հոգին] դառնում է աղավաղված, բայց երբ մարմինն է
զիջում հոգուն, [մարմինը] դառնում է անապական և սուրբ» (Եկեղեցու նախագահների
ուսմունքները. Բրիգամ Յանգ [1997], 204–5):

• Մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որ մեր մարմինները զիջեն հոգիներին։
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Ա Կորնթացիս 10
Պողոսը զգուշացնում է կորնթացի Սրբերին խուսափել մեղքից և ուրիշներին
վիրավորելուց

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստի հետևյալ
արտահայտությունը.

«Կյանքի մեծագույն մտացածին բաներից մեկն այն է, երբ [անհատները]
մտածում են, որ նրանք անհաղթ են: Շատերն են մտածում, որ իրենք
[պատրաստված են] պողպատից և բավականին ուժեղ են` ընդդիմանալու
որևէ գայթակղության: Նրանք իրենց մոլորության մեջ են գցում, մտածելով,
«Դա ինձ հետ չի կարող պատահել» (“It Can’t Happen to Me,” Ensign, May
2002, 46):

• Ինչպիսի՞ իրավիճակներում է հնարավոր , որ մարդիկ թույլ տան
իրենց ենթարկվել գայթակղության՝ մտածելով, որ իրենք
բավականաչափ ուժեղ են ընդդիմանալու դրան: (Ուսանողների
պատասխանները գրեք գրատախտակին):

Բացատրեք, որ Պողոսը Իսրայելի պատմությունից օրինակներ է բերել,
որպեսզի զգուշացնի կորնթացի Սրբերին գայթակղության և մեղքի մասին:
Խնդրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 10.1-5-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանին հետևել` փնտրելով որոշ բաներ, որ Մովսեսի
ժամանակ հրեա երեխաների հետ է պատահել, և որը նրանց հոգևոր ուժ
է տվել։

• Որոնք էին այդ որոշ բաները, որոնք տեղի ունեցան հրեա երեխաների
հետ և նրանց հոգևոր առումով ուժեղ դարձրին: ( Մատնանշեք, որ
Պողոսը հաստատեց «ապառաժ ժայռը,» կամ Եհովային, որպես
Քրիստոս [տես նաև Օրինաց 32.3-4-ը] ):

• Համաձայն հատված 5-ի, ինչպե՞ս է Աստված վերաբերվում այդ հին
հրեաներից շատերի վարքագծին։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ա
Կորնթացիս 10.6-11-ը: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել,
տեսնելով, թե ինչ էր ցանկանում Պողոսը, որ կորնթացի Սրբերը սովորեին
հին հրեաների օրինակից:

• Ի՞նչն էր Պողոսի նպատակը հին հրեաների օրինակով կիսվելիս: (
Պողոսը ցանկանում էր զգուշացնել կորնթացի Սրբերին, որ նրանք
խուսափեն կրկնել հին .+հրեաների մեղքերը):

Հրավիրեք դասարանին կանգնել և կարդալ Ա Կորնթացիս 10.12-ը
միասին և բարձրաձայն:

• Ձեր բառերով ինչպե՞ս կամփոփեիք Պողոսի ուղերձը հատված 12-ում:

Ուսանողներին խնդրեք նստել: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ
Ա Կորնթացիս 10․13-ը բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել՝
փնտրելով, թե Պողոսը ինչ ուսուցանեց գայթակղության մասին:
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• Ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսը գայթակղության մասին:

• Եթե Աստված մեզ չի թույլատրի գայթակղվել ավելի շատ, քան մեր
դիմադրելու ունակությունն է, ապա ինչո՞ւ հին հրեաները տեղի
տվեցին գայթակղությանը:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը.
Աստված մեզ ճանապարհ կապահովի, որ խուսափենք գայթակղությունից, սակայն
մենք պետք է …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 10․14-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին հրավիրեք հետևել և փնտրել, թե Պողոսը ինչ
ուսուցանեց անել կորնթացի Սրբերին:

• Պողոսը ի՞նչ ուսուցանեց անել որնթացի Սրբերին:

• Ի՞նչ է 14-րդ հատվածն ուսուցանում մեզ գայթակղությունից
խուսափելու մեր դերի մասին։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո ավարտեք գրատախտակին գրված ճշմարտությունն այնպես, որ
ընթերցվի հետևյալ կերպ. Աստված մեզ համար ճանապարհ
կապահովի, որ խուսափենք գայթակղությունից, սակայն մենք
ինքներս էլ պետք է հեռու պահենք մեզ գայթակղությունից):

Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները գրեն Ալմա 13.28-ը իրենց սուրբ
գրություններում Ա Կորնթացիս 10.13–14-ի կողքին: Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի կարդալ Ալմա 13.28-ը բարձրաձայն: Դասարանին խնդրեք
հետևել` պարզելով, թե մենք ինչ պիտի անենք, որպեսզի կարողանանք
հեռու մնալ գայթակղությունից։

• Համաձայն Ալմա 13.28-ի, մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որը կօգնի մեզ
հեռու մնալ գայթակղությունից:

• Ինչպե՞ս կարող է հնազանդվելը, աչալուրջ լինելը և շարունակաբար
աղոթելը օգնել հեռու մնալ գայթակղությունից:

Բարձր պահեք «Երիտասարդներին զորացնելու համար» գրքույկի մի օրինակ
և խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչպես ապրելով գրքույկում
թվարկված չափանիշներին համապատասխան, կօգնենք մեզ հեռու մնալ
գայթակղություններից:

Բացատրեք, որ ուսանողները ոչ միշտ են ի վիճակի խուսափել
գայթակղությունից: Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է այժմ որոշենք, թե
ինչպես գործենք, երբ դեմ առ դեմ բախվում ենք գայթակղությանը:
Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի
հետևյալ միտքը.

«Ճիշտ որոշումները հեշտ են ընդունվում, երբ դրանք կայացնում ենք
նախօրոք, մտքում ունենալով վերջնական նպատակներ, որը փրկում է մեծ
տառապանքից [որոշում կայացնելու պահերին], երբ մենք հոգնած ենք ու
չափազանց գայթակղված: …

Սեփական վարքի վերահսկողություն զարգացրեք այնպես, որ ստիպված
չլինեք որոշել, որից հետո կրկին որոշում կայացնել, թե ինչ եք անելու, եթե
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նորից ժամանակ առ ժամանակ դեմ առ դեմ կանգնեք միևնույն գայթակղությանը: Կան
բաներ, որ պետք է որոշեք միայն մեկ անգամ: …

Չար ուղիներից ազատվելու ժամանակը նախքան այն սկսելն է: Լավ կյանքի գաղտնիքը
պաշտպանության և կանխելու մեջ է: Նրանք, ովքեր զիջում են չարին, սովորաբար մարդիկ
են, ովքեր իրենց դրել են խոցելի վիճակում» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները․
Սպենսեր Վ. Քիմբալ [2006], 108–9):

Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն ճշմարտությունների մասին, որոնց հետ
ուսանողները այսօր համամիտ են։ Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե
ամենից շատ որ գայթակղությունների դեմ են պայքարել: Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցի շուրջ.

• Ինչպիսի՞ փոփոխություններ կարող եք կատարել, որպեսզի
խուսափեք գայթակղությունից՝ նախքան դրա հետ բախվելը:

• Դուք պատրա՞ստ եք կատարել այդ փոփոխությունները :

Հրավիրեք ուսանողներին ծրագիր կազմել, որին իրենք կհետևեն,
որպեսզի խուսափեն գայթակղությունից: Քաջալերեք նրանց աղոթքի
միջոցով Տիրոջից օգնություն հայցել, երբ նրանք ջանում են իրագործել
իրենց ծրագիրը:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 10.15-33-ը բացատրելով, որ Պողոսը խորհուրդ
տվեց կորնթացի Սրբերին հարգել մյուսների կրոնական
գործունեությունը ՝ առանց իրենցը վարկաբեկելու և նորից կրկնեց, որ նա
քարոզում էր, որպեսզի շատերին օգներ փրկվել:
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ԴԱՍ 108

Ա Կորնթացիս 11
Նախաբան
Պողոսը կրոնական սովորույթներին վերաբերող
բանավեճեր էր կազմակերպում Կորնթացի Սրբերի միջև:
Նա շեշտեց, որ տղամարդիկ ու կանայք հավերժական և
աստվածային դերեր ունեն և միմյանց համար էական են

Տիրոջ ծրագրում: Նա նաև ուսուցանեց Եկեղեցու
անդամներին մասնակցել հաղորդությունը ճաշակելու
պատշաճ նախապատրաստմանը:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 11.1–16
Պողոսը բանավեճեր է կազմակերպում իր ժամանակի սովորույթների
վերաբերյալ:
Ցուցադրեք մի ամուսնական զույգի
նկար ( օրինակ` «Տաճար գնացող
երիտասարդ զույգը», Gospel Art Book
[2009], no. 120, տես նաև LDS.org):
Բարձրաձայն ընթերցեք հետևյալ
հայտարարությունները, որոնք
արտացոլում են, թե որոշ
անհատներ ինչ կարող են զգալ
ամուսնության վերաբերյալ.

1. «Ինձ համար իմ աշխատանքում
հաջողակ լինելը ամեն ինչ է:
Չեմ ցանկանում ուշադրությունս
կիսել աշխատանքային
նպատակներիս և
ամուսնության միջև»:

2. «Ես չեմ ցանկանում
երկարաժամկետ
հարաբերություններ ունենալ:
Անհանգստանում եմ, որ որոշումներ կկայացնեմ, որոնց համար
ավելի ուշ կզղջամ»:

3. «Ամուսնությունը ոտքերս կկապի: Ես այլևս չեմ կարողանա անել այն,
ինչ ցանկանում եմ»:

4. «Գիտեմ, որ ամուսնությունը ամենակարևոր որոշումն է, որը ես երբևէ
կկայացնեմ և անհամբեր սպասում եմ այդ օրվան»։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե նրանք ինչ են մտածում
ամուսնության վերաբերյալ: Խնդրեք ուսանողներին Ա Կորնթացիս 11․1-16
հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ, որոնք
կարող են օգնել նրանց և մյուսներին հասկանալ ամուսնության
կարևորությունը։
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 11.3 հատվածը
բարձրաձայն: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե ինչ
ուսուցանեց Պողոսը ամուսնու պատասխանատվությունների մասին:
Բացատրեք, որ այդ հատվածում թարգմանված «տղամարդ» բառը, կարող
է նաև թարգմանվել որպես «ամուսին», իսկ «տիկին» բառը՝ որպես՝ «կին»:

• Ո՞րն է ամուսնու դերը: (Հարկավոր է բացատրել, որ «կնկայ գլուխը՝
մարդն է» արտահայտությունը նշանակում է, որ ամուսինը տունը
ղեկավարելու սուրբ պատասխանատվություն ունի: Ղեկավարել
նշանակում է արդար առաջնորդել և ուղեկցել մյուսներին հոգևոր ու
ժամանակավոր գործերում):

• Ո՞վ պետք է ղեկավարի և ուղեկցի ամուսնուն, երբ ամուսինը
ղեկավարում է իր ընտանիքը:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 11.4-16-ը բացատրելով, որ Պողոսը հարցեր
ուղղեց տղամարդկանց ու կանանց սովորույթների մասին, երբ նրանք
աղոթեցին և մարգարեացան իրենց երկրպագության ծառայության
ընթացքում:

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Նոր Կտակարանի ընթերցողները
երբեմն սխալ էին հասկանում Պողոսի ուսմունքները, ասելով, որ
տղամարդու դերը ավելի կարևոր է, քան կնոջը, կամ որ տղամարդը
ավելի բարձր է կամ արժանավոր, քան կինը: Բարձրաձայն կարդացեք
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդի
հետևյալ խոսքերը.

Աստված և Եկեղեցին հավասար աչքով են նայում տղամարդկանց և
կանանց, սակայն հավասար լինելը չի նշանակում, որ նրանք նույնն են։
Տղամարդկանց և կանանց պարտականություններն ու աստվածային
շնորհներն իրենց բնույթով տարբեր են, սակայն տարբեր չեն իրենց
կարևորությամբ և ազդեցությամբ։ Մեր Եկեղեցու վարդապետությունը
կանանց դասում է հավասար, բայց և տարբեր տղամարդկանցից։ Աստված

չի համարում մի սեռը ավելի լավ կամ ավելի կարևոր, քան մյուսը» («Men and Women in the
Work of the Lord,» New Era, Apr. 2014, 4):

Խնդրեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 11.11 հատվածը
բարձրաձայն: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել ընթացքում,
փնտրելով, թե Պողոսը ինչ ուսուցանեց ամուսինների և կանանց
փոխհարաբերությունների վերաբերյալ:

• Ի՞նչ էր ուսուցանում Պողոսը ամուսնու և կնոջ միջև
հարաբերությունների մասին:

Մատնանշել «Տէրումը» արտահայտությունը: Բացատրել, որ այդ
արտահայտությունը վերաբերում է Նրան նմանվելու և հավերժական
կյանք ունենալու համար մեզ օգնելու Տիրոջ ծրագրին։

• Տղամարդու և կնոջ մասին ի՞նչ սկզբունք է ուսուցանում այդ հատվածը
Տիրոջ ծրագրում: (Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք
հետևյալ ճշմարտությունը գրատախտակին. Տիրոջ ծրագրում
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տղամարդիկ և կանայք չեն կարող ունենալ հավերժական կյանք
միմյանցից զատ։ [Տես ՎևՈւ 131․1-4]):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ վերևում գրված
ճշմարտությունը, վերցրեք մկրատ և սկսեք կտրել թղթի մի կտոր:
Ուսանողներին խնդրեք պատկերացնել, որ մկրատի երկու հատվածները
առանձնացվել են։

• Ի՞նչ հաջողության կարող է հասնել մարդը, երբ նա աշխատի կտրել
թղթի կտորը միայն մկրատի մի կեսով: Ինչո՞վ է մկրատը նման
միասին աշխատող ամուսնուն ու կնոջը:

Կիրառեք առարկաներ, որոնք կօգնեն ուսանողներին հասկանալ
հոգևոր ճշմարտություններ

Կարող է դժվար լինել ուսուցանել ավետարանի աննշմարելի տեսակետները:
Օգտագործվող առարկաները կարող են խթանել քննարկումը և օգնել ուսանողներին
վերլուծել ու հասկանալ վարդապետություններն ու սկզբունքները և ընդլայնել
ուսումնական միջավայրը՝ խրախուսելով հետազոտման ոգին։

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Աստվածային ծրագրով տղամարդիկ և կանայք պետք է միասին
առաջանան դեպի կատարելություն և լիարժեք փառք: Իրենց տարբեր
բնավորությունների և ընդունակությունների շնորհիվ տղամարդիկ և կանայք
ամուսնական հարաբերությունների մեջ եզակի հեռանկարներ ու
փորձառություններ են մտցնում: Տղամարդն ու կինը տարբեր ձևով, սակայն
հավասարապես են ներդրում կատարում ընդհանուր էությանը և

միասնությանը, որոնց հնարավոր չէ հասնել որևէ այլ ճանապարհով։ Տղամարդը լրացնում
և կատարելագործում է կնոջը, իսկ կինը լրացնում և կատարելագործում է տղամարդուն,
քանի որ նրանք իրարից են սովորում և փոխադարձաբար զորացնում ու օրհնում են իրար»
(«Marriage Is Essential to His Eternal Plan,» Ensign, հունիս 2006, 83–84):

• Ինչպե՞ս են տղամարդկանց և կանանց տարբեր
առանձնահատկությունները և պատասխանատվությունները
ընտանիքում միմյանց լրացնում։

Հիշեցրեք ուսանողներին հայտարարությունների մեջ պատկերված
ամուսնության վերաբերյալ տարբեր վերաբերմունքների մասին, որոնք
դուք ընթերցեցիք դասի սկզբում։ Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել իրենց մտքերով ու վկայություններով դասարանի հետ՝ Աստծո
ծրագրում ամուսնության կարևորությանը վերաբերող հարցում: Դուք
նույնպես կարող եք կիսվել ձեր վկայություններով:
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Ա Կորնթացիս 11.17-34
Պողոսը ուսուցանում է կորնթացի Սրբերին թեթևամտորեն չվերաբերվել
հաղորդությանը

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունները. ճշմարիտ հոգևոր
գործունեություն, հոգու նորոգում, իմ Հանգստության օրվա հիմնահարցը:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել իրենց ամենավերջին հաղորդությունը
ճաշակելու մասին և մտածել, թե արդյոք գրատախտակի
արտահայտություններից որևէ մեկը կօգտագործեն իրենց փորձը
նկարագրելու համար: Խնդրեք ուսանողներին ուսումնասիրելիս փնտրել
ճշմարտություններ Ա Կորնթացիս 11.17-34-ում, որոնք կարող են օգնել
նրանց հաղորդությունը ճաշակել ավելի հոգևոր ու իմաստալից փորձով:

Բացատրեք, որ Պողոսի ժամանակ Եկեղեցու անդամները պահպանում
էին Տերունական Ընթրիքը հիշեցնող գործողությունները: Նրանք միասին
ճաշում էին, այնուհետև ճաշակում հաղորդությունը: Ամփոփեք Ա
Կորնթացիս 11.17-22-ը բացատրելով, որ Պողոսը նշեց մի զեկույց, որ ինքը
ստացել էր, որտեղ ասվում էր, որ երբ կորնթացի Սրբերը հավաքվում էին
միասին հաղորդությունը ճաշակելու, նրանց միջև տեղի էին ունենում
պառակտումներ կամ վիճաբանություններ: Պողոսը դատապարտեց, որ
Սրբերն այդ հավաքներն ավելի շատ վերածում էին սովորական սնունդ
ընդունելու արարողության, քան պահպանում հաղորդության
արարողության սրբությունը:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 11.23-26-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել և փնտրել, թե Պողոսն ինչ հորդորեց
Եկեղեցու անդամներին հիշել հաղորդության վերաբերյալ: Բացատրեք,
որ պատմեցեք բառը հատված 26-ում նշանակում է հռչակել, հայտարարել,
կամ վկայել (տես Ա Կորնթացիս 11.26, ծանոթագրություն բ):

Ցուցադրեք նկար Տերունական Ընթրիքը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 54, տես նաև LDS.org):

• Ըստ Պողոսի, Փրկիչը ի՞նչ էր
ուսուցանել Իր աշակերտներին
հիշել հաղորդությունը
ճաշակելիս:

• Երբ հաղորդության ժամանակ
հիշում էին Փրկիչի մարմինն ու
արյունը ինչո՞վ էր դա օգնել
Եկեղեցու այն անդամներին,
ովքեր պայքարում էին
այլախոհության դեմ:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 11.27-30-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, փնտրելով, թե ինչ
զգուշացրեց Պողոսը կորնթացի Սրբերին հաղորդության վերաբերյալ:

• Ըստ 27 և 29 հատվածների, ի՞նչ զգուշացրեց Պողոսը կորնթացի Սրբերի
վերաբերյալ։
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• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այդ հատվածներից այն
մասին, թե ի՞նչ է պատահում, երբ, անարժան լինելով, ընդունում ենք
հաղորդություն։ (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքեր
օգտագործել, սակայն հավաստիացեք, որ նրանք ընդունում են
հետևյալ ճշմարտությունը. Նրանք, ովքեր ճաշակում են
հաղորդություն, լինելով անարժան, դատապարտում ու անեծք են
բերում իրենց վրա):

Բացատրեք, որ մենք «կարիք չունենք կատարյալ լինել, որ
հաղորդություն ընդունենք, բայց [մենք] պետք է ունենանք խոնարհության
ու ապաշխարության ոգի [մեր] սրտում» (Հավատքին հավատարիմ.
Ավետարանական վկայակոչում [2004], 148): Եթե մենք հաղորդություն
ընդունենք, ապրելով լուրջ մեղքի մեջ կամ չապաշխարած սրտով,
չունենալով որևէ ցանկություն հիշել ու հետևել Փրկիչին, ապա ճաշակում
ենք՝ լինելով անարժան հաղորդությանը: Քաջալերեք ուսանողներին
աղոթել իրենց Երկնային Հորը և խոսել իրենց եպիսկոպոսների հետ (տես
3 Նեփի 18.26-29) եթե նրանք հարցեր ունեն հաղորդություն ճաշակելու
համար արժանի լինելու հարցում:

• Ձեր կարծիքով, երբ անարժան ենք հաղորդություն ճաշակելուն, ինչո՞ւ
դա մեր հոգիներին անեծք կբերի:

• Ըստ Ա Կորնթացիս 11.28-ի, ի՞նչ խորհուրդ տվեց Պողոսը Եկեղեցու
անդամներին։ (Օգտագործելով ուսանողների բառերը, գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը գրատախտակին. Հաղորդություն ընդունելիս մենք
պետք է քննության ներկայացնենք մեր կյանքը):

Նշեք, որ մեր կյանքը քննության ենթարկելը ոչ միայն խորհելն է, արդյոք
մենք արժանի ենք հաղորդություն ճաշակելուն, այլ նաև, թե մեր ուխտերը
Տիրոջ հետ պահելու համար որքան ջանք ենք գործադրել և ինչպես պետք
է ապաշխարենք ու կատարելագործվենք:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Հովարդ Վ.
Հանթերի հետևյալ միտքը.

«Ես ինձ տվեցի այս հարցը. «Արդյո՞ք ես Աստծուն ամեն բանից վեր եմ
դասում և պահում Նրա բոլոր պատվիրանները»: Ապա եկավ խորհելու և
որոշումներ կայացնելու պահը: Երբ Տիրոջ հետ ուխտ ենք կապում, որ միշտ
պահենք նրա պատվիրանները, հավասարաչափ լուրջ պարտավորություն է,
որչափ հաղորդություն ընդունելով այդ ուխտը վերանորոգելը:
Հաղորդության սպասավորման ժամանակ լուրջ խորհրդածություններ

ունենալը մեծ նշանակություն ունի: Դրանք ինքնաքննման, ինքնադիտողության,
ինքնաճանաչման պահեր են, խորհելու և որոշումներ կայացնելու պահեր: («Thoughts on
the Sacrament,» Ensign, մայիս 1977, 25):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտածել, թե իրենք ինչպես կիրառեն
ճշմարտությունը, որը հասկացան Ա Կորնթացիս 11.28-ում, հրավիրեք
նրանց մտածել այն հարցերի շուրջ, որ կարող են խորհել հաղորդությունը
ընդունելուն պատրաստվելիս: Օրինակ, նրանք հավանաբար
կհարցնեն.«Ես ինչպե՞ս կարող եմ լինել Հիսուս Քրիստոսի ավելի լավ
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աշակերտ»: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել ուրիշ հարցերով, որ նրանք
կարող են իրենց տալ: Նաև կարող եք տալ ձեր անձնական հարցերը։
Խնդրեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում ցուցակագրել հարցերը,
որ նրանք կարող են իրենց տալ հաղորդության ժամանակ, երբ իրենք
քննում են իրենց արժանավորությունը։

Վկայեք, որ եթե ուսանողները քննում են իրենց արժանավորությունը
հաղորդություն ընդունելուց առաջ և այդ պահին, Տերը կարող է օգնել
նրանց, որ հասկանան, թե ինչպես իրենք ավելի լավ իրականացնեն
իրենց ուխտերը և չափավորեն իրենց, որպեսզի ստանան այն
օրհնությունները, որ Նա ցանկանում է նրանց տալ: Այդ օրհնությունները
ներառում են իրենց մեղքերից մաքրվելը և կյանքում Սուրբ Հոգու ավելի
մեծ զորություն ստանալը: Հրավիրեք ուսանողներին նպատակ դնել, որ
ավելի լավ պատրաստվեն հաղորդություն ընդունելու իրենց հաջորդ
հնարավորությանը։

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 11.33-34-ը, բացատրելով, որ Պողոսը կորնթացի
Սրբերին հավելյալ ուղղություն տվեց հաղորդությունը ճաշակելու ու
բաժանելու վերաբերյալ:

Եզրափակեք դասը՝ վկայելով Ա Կորնթացիս 11-ում քննարկված
ճշմարտությունների մասին:
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Ա Կորնթացիս 12
Նախաբան
Պողոսը գրեց Հոգու բազմաթիվ պարգևների մասին: Նա
Եկեղեցին համեմատեց ֆիզիկական մարմնի հետ և
բացատրեց, որ ինչպես մարմնի բոլոր մասերը պիտի
աշխատեն ինչպես հարկն է , այնպես էլ Եկեղեցու

յուրաքանչյուր անդամ պետք է կարողանա օգտագործել
Հոգու պարգևները, որպեսզի աջակցի և զորացնի
Եկեղեցին:

Ուսուցման առաջարկներ

Առաջնորդեք ուսանողներին ուսումնական գործընթացում

Ուսանողները կատարելագործվում են, երբ դուք առաջնորդում եք նրանց ուսուցողական
գործընթացի միջով, որը նման է նրան, ինչ դուք եք զգացել դասին նախապատրաստվելիս:
Սուրբ գրությունները հասկանալու համար հորդորեք նրանց ուսումնասիրել դրանք և իրենց
համար բացահայտել ավետարանական ճշմարտությունները։ Ուսանողներին նաև
հնարավորություն տվեք իրենց բառերով մեկնաբանել ավետարանը և կիսվել ու վկայել
իրենց գիտելիքով ու զգացմունքներով։ Դա օգնում է նրանց ավետարանը սերմանել իրենց
մտքերում և սրտերում։

Ա Կորնթացիս 12․1–11
Պողոսը ուսուցանում է հոգևոր պարգևների մասին:
Ցուցադրեք հետևյալ քարի նկարը ։

Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ քարին
գրված մակագրությունը:
Բացատրեք, որ մինչ Նախագահ
Դեյվիդ Օ. Մակքեյը
Շոտլանդիայում միսիոներական
ծառայության մեջ էր, նա այդ քարը
տեսավ մի շենքի դռան վրա՝
Սթիրլինգ ամրոցի մոտ և
ոգեշնչված էր նրա ուղերձով (տես
Ֆրանցիս Մ. Գիբոնս, Դեյվիդ Օ
Մակքեյ. Հայտարարություն աշխարհին,
Աստծո Մարգարեից [1986], 45):

Բացատրեք, որ յուրաքանչյուր
խորհրդանիշ այդ քարի ինը
քառակուսիների մեջ
ներկայացնում է մեկ թվային
արժեք: Խնդրեք ուսանողներին
գտնել յուրաքանչյուր ուրվագծի թվային արժեքը: (Ձախից աջ,
խորհրդանիշերը ներկայացնում են 5, 10, և 3 վերևի տողում, 4, 6, և 8
կենտրոնի տողի վրա, և 9, 2, և 7 ներքևի տողին):

785



• Վերևի, կենտրոնական ու ներքևի շարքերում ներկայացված երեք
թվերի գումարները ինչքա՞ն են:

Բացատրեք, որ այդ քարի որևէ շարքում, սյունակում կամ անկյունագծին
ներկայացված թվերի գումարը 18 է: Պատճառներից մեկը, որ այդ
ուրվագծերում հավանաբար ամփոփված էր հետևյալ
արտահայտությունը. «Ով էլ որւ լինես, քո գործը լավ արա» այն է, որ եթե
այդ ուրվագծերից որևէ մեկը վերադասավորվի կամ նրանց արժեքները
փոխվեն, ապա քարի շարքերն ու սյունակներն յուրաքանչյուր
ուղղությամբ մինչև 18-ը չեն ամփոփի գումարը:

Հրավիրեք ուսանողներին Ա Կորնթացիս 12-ը ուսումնասիրելիս խորհել,
թե ինչով ենք մենք, որպես Եկեղեցու անդամներ, նման քարի
ուրվագծերին:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 12.3-ը բացատրելով, որ Պողոսը ցանկանում էր
ուսուցանել Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին հոգևոր պարգևների
վերաբերյալ, որը Սրբերի մեծամասնությունը սխալ էին հասկացել:
Պողոսը հիշեցրեց նրանց, որ զրույցից առաջ նրանց մոլորեցրել էին
կռապաշտները:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ ԱԿորնթացիս 12.3-ը
բարձրաձայն և խնդրեք դասարանին փնտրել, թե մենք ինչպես կարող ենք
իմանալ, որ Հիսուսը Տերն է և Փրկիչը: Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթը
ուսուցանել է, որ ասել բառը հատված 3-ում պետք է ընկալել որպես իմանալ
(in History of the Church, 4.602–3):

• Համաձայն Ա Կորնթացիս 12.3, մենք ինչպե՞ս կարող ենք Հիսուս
Քրիստոսի մասին ձեռք բերել անձնական վկայություն: Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Միայն Սուրբ Հոգու միջոցով մենք կարող ենք ձեռք
բերել անձնական վկայություն, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է:
Բացատրեք, որ միևնույն սկզբունքը կիրառվում է, երբ ցանկանում ենք
ձեռք բերել անձնական վկայություն Ջոզեֆ Սմիթի կամ Մորմոնի Գրքի
վերաբերյալ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտությունը ,
հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահության Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ
հայտարարությունը.
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«Վկայությունը ամենաթանկարժեք սեփականությունն է, քանի որ այն ձեռք
չի բերվում միայն տրամաբանությամբ կամ բանականությամբ, այն չի
կարող ձեռք բերվել երկրային սեփականություններով,և չի կարող որպես
նվեր տրվել կամ ժառանգվել մեր նախնիներից: Մենք չենք կարող կախված
լինել մյուսների վկայությունից: Մենք պետք է ինքներս իմանանք: Նախագահ
Գորդոն Բ. Հինքլին ասել է. «Յուրաքանչյուր Վերջին Օրերի Սուրբ

պատասխանատվություն է կրում ինքնուրույն իմանալ,վստահաբար, առանց կասկածի, որ
Հիսուսը կենդանի Աստծո հարություն առած կենդանի Որդին է» (“Fear Not to Do Good,”
Ensign, May 1983, 80): …

«Մենք ստանում ենք այդ վկայությունը, երբ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր ներքին հոգու հետ:
Մենք կստանանք հանգիստ և անսասան որոշակիություն, որը կլինի մեր վկայության և
համոզմունքի աղբյուրը» («Անձնական վկայության ուժը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2006, 38):

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը գալիս
է միայն Սուրբ Հոգու միջոցով:

• Մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի հրավիրենք Սուրբ Հոգուն
մեր կյանք:

Բացատրեք, որ ինչպես գրի է առնված Ա Կորնթացիս 12.4-6-ում, Պողոսը
ուսուցանեց, որ կան տարատեսակ հոգևոր պարգևներ, որոնք գործում են
տարբեր եղանակներով, սակայն այդ ամենը գալիս է Աստծուց` Սուրբ
Հոգու միջոցով: Կարող եք բացատրել, որ Հոգու պարգևները
օրհնություններ կամ ունակություններ են, որոնք տրվում են Սուրբ Հոգու
զորությամբ և Աստված առնվազն մի պարգև է տալիս Եկեղեցու
յուրաքանչյուր անդամի (տես ՎևՈւ 46.11):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 12.7-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչու են Հոգու պարգևները
մեզ տրվել: (Եթե անհրաժերտ է բացատրեք, որ «ի օգուտ» նշանակում է ի
բարօրություն բոլոր Սրբերի):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենքսովորել Պողոսից այն մասին, թե ինչու
Երկնային Հոր զավակներին Հոգու պարգևներ են տրվում:
(Ուսանողները պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի ճշմարտություն.
Հոգու պարգևները տրվում են ի օգուտ Երկնային Հոր բոլոր
զավակների: Այդ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտությունը,
հետևյալ աղյուսակը գծեք գրատախտակին և խնդրեք ուսանողներին
արտագրել այն իրենց դասարանական տետրերի կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերի մեջ:
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Հոգևոր
պարգևներ

Ինչպե՞ս են այդ հոգևոր պարգևները օգնում Աստծո
զավակներին:

Դասարանի անդամերին բաժանեք երկու կամ երեք հոգանոց խմբերի։
Հրավիրեք յուրաքանչյուր խմբի ուսումնասիրել Ա Կորնթացիս 12.8-11-ը և
հետևել ուղեկցող հրահանգներին: Կարող եք գրել այդ հրահանգները
գրատախտակին կամ բաժանել թերթիկների տեսքով։

1. Ձեր աղյուսակի առաջին սյունակում,գրի առեք Ա Կորնթացիս
12.8-11-ում նշված յուրաքանչյուր հոգևոր պարգև:

2. Քննարկեք իմաստը կամ յուրաքանչյուր հոգևոր պարգևի
օրինակ բերեք:

Յուրաքանչյուր խմբին հրավիրեք զեկուցել իրենց հայտնաբերած հոգևոր
պարգևների և դրանց իմաստի մասին: Եթե անհրաժեշտ է, բացատրեք, որ
«իմաստութեան խոսքը» (հատված 8-ում) վերաբերում է լավ
դատողությանը և գիտելիքի համապատասխան կիրառմանը,
«գիտութեան խոսք»-ը (հատված 8-ում) վերաբերում է Աստծո գիտելիքին
և նրա օրենքներին, «հոգիների ընտրութիւն»-ը (հատված 10-ում)
վերաբերում է ճշմարիտն ու սուտը ճանաչելուն ու բարին և չարը
ուրիշների մեջ հասկանալուն, իսկ «ուրիշին այլ եւ այլ լեզուներ»
արտահայտությունը (հատված 10-ում) վերաբերում է օտար լեզուներով
խոսելու կարողությանը:

Յուրաքանչյուր խմբին խնդրեք առանձնացնել երկու հոգևոր պարգևներ
հատվածներ 8-10-ում և աղյուսակի երկրորդ սյունակում գրել, թե այդ
պարգևներն ինչպես կարող են օգնել Աստծո զավակներին: Բավարար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
բացատրել դասարանին երկրորդ սյունակից իրենց
պատասխաններից մեկը:

Մատնանշեք, որ սուրբ գրություններում հատուկ նշած հոգևոր
պարգևները միայն մի քանիսն են բազմաթիվ պարգևներից, որ կարող
ենք ստանալ Հոգու միջոցով:

• Ուրիշ ի՞նչ պարգևներ կարող ենք ստանալ Սուրբ Հոգու միջոցով:

• Ի՞նչ հոգևոր պարգևներ եք դուք նկատել ձեր ընտանիքի անդամների,
ընկերների և դասընկերների մեջ:

• Ի՞նչ կարող ենք անել մեր հոգևոր պարգևները հայտնաբերելու
համար։ ( Աղոթքով խնդրեք Երկնային Հորը նրանց մասին և ստացեք
ու ուսումնասիրեք մեր նահապետական օրհնությունները):
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Հրավիրեք ուսանողներին խորհել իրենց տրված հոգևոր պարգևների
մասին, և նրանք ինչպես կարող են օգուտ քաղել դրանցից, նաև
օգտագործել դրանք ուրիշներին օգուտ տալու համար:

Ա Կորնթացիս 12.12-31
Հոգու պարգևները տրվում են Եկեղեցու բոլոր անդամներին օրհնելու
նպատակով:
Հրավիրեք չորս ուսանողի գրատախտակի մոտ: Առանց թույլ տալու, որ
դասարանի մյուս անդամները լսեն, այդ ուսանողներից յուրաքանչյուրին
տվեք հետևյալ բառերից մեկը. ոտք, ձեռք, ականջ և աչք: Հանձնարարեք
յուրաքանչյուր ուսանողի մի նկար նկարել գրատախտակին իրեն
հանձնարարված բառին համապատասխան և խնդրեք դասարանին
կռահել, թե ինչ է նկարում յուրաքանչյուր ուսանողը: Երբ դասարանը ճիշտ
կկռահի յուրաքանչյուր գծանկարը, հրավիրեք ուսանողներին
վերադառնալ իրենց տեղերը: Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես
են ոտքերը, ձեռքերը, ականջներն ու աչքերը նպաստում մարմնի
աշխատանքին:

• Դուք երբևէ վնասե՞լ եք մարմնի մի փոքր մաս, օրինակ մատ, ատամ
կամ ոտքի մատ: Այդ փոքր վնասվածքը ինչպե՞ս է ազդել նույնիսկ
պարզ ամենօրյա գործերի վրա:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 12.12-14-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան, փնտրելով, թե ինչի հետ
համեմատեց Պողոսը մարմինն ու նրա մասերը։

• Պողոսը ինչի՞ հետ համեմատեց մարմինն ու նրա մասերը: (Հիսուս
Քրիստոսի Եկեղեցու և նրա անդամների):

Գրեք սուրբ գրության հետևյալ հղումն ու հարցը գրատախտակին:

Ա Կորնթացիս 12.15-22, 25-30

Ինչպե՞ս էր Պողոսը համեմատել մարմինը Եկեղեցու հետ:

Ուսանողներին երկու-երեք հոգանոց խմբերի բաժանեք: Հրավիրեք
ուսանողներին միասին բարձրաձայն կարդալ Ա Կորնթացիս 12․15-22,
25-30-ը, ուշադրություն դարձնելով եղանակներին, որոնցով Պողոսը
համեմատեց Եկեղեցու անդամներին մարմնի մասերի հետ։ Գուցե
առաջարկեք, որ ուսանողները փնտրեն, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը
մարմնի և նրա մասերի մասին, նախքան կբացահայտեր, թե որքանով էր
նմանեցնում մարմնի մասերը Եկեղեցու անդամներին: Բավարար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին կիսվել
իրենց գտածով։

• Ձեր կարծիքով Պողոսը ինչո՞ւ քննարկեց Եկեղեցու անհատ
անդամների դերի կարևորության մասին անմիջապես այն բանից
հետո, երբ նա գրեց հոգևոր պարգևների մասին:
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• Ներկայումս Եկեղեցու անդամներն ի՞նչ մտահոգություններ կարող են
ունենալ, որոնք կարող են հաստատվել Պողոսի ուսմունքներով այն
մասին, որ Եկեղեցու անդամները նման են մարմնի անդամներին:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք մենք սովորել Եկեղեցու անդամների հետ
մարմնի մասերի Պողոսի համեմատությունից: (Հավաստիացեք, որ
ուսանողները հասկանում են հետևյալ սկզբունքը. Օգտագործելով մեր
եզակի հոգևոր պարգևները ուրիշներին ծառայելու համար, մենք
կարող ենք զորացնել Եկեղեցին: Հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Գորդոն
Բ․ Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը․ Կարող եք ուսանողներին տալ
այդ խոսքերի մեկական օրինակ.

«Մենք բոլորս միասին մեծ ջանքեր ենք գործադրում: Այստեղ ենք օգնելու
մեր Հորը Իր գործում և Իր փառքի մեջ «իրականացնել մարդու
անմահությունն ու մարդու հավերժական կյանքը» (Մովսես 1․39): Ձեր
պարտականությունն այնքան կարևոր է ձեր պատասխանատվության
ոլորտում, որքան իմ պարտականությունը՝ իմ ոլորտում։ Այս Եկեղեցում ոչ մի
կոչում քիչ կամ աննշան կարևորություն չունի։ Բոլորս էլ մեր

պարտականություններին հետամուտ լինելիս փոխում ենք ուրիշների կյանքը» (“This Is the
Work of the Master,” Ensign, May 1995, 71)։

• Որքա՞ն օրհնված է Եկեղեցին անհատ անդամների տարբեր հոգևոր
պարգևների ու կոչումների շնորհիվ:

• Որքանո՞վ եք տեսել ձեր ընտանիքը, սեմինարիայի դասարանը, ծուխը
կամ ճյուղը զորացած անդամների հոգևոր պարգևներով:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարող են օգտագործել
իրենց հոգևոր պարգևները` զորացնելու Եկեղեցին և օրհնելու
ուրիշների կյանքը:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ա Կորնթացիս 12.31-ը,
փնտրելով, թե ինչ խորհուրդ տվեց անել Պողոսը կորնթացի Սրբերին:

• Պողոսը ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել Սրբերին։ (Բացատրեք, որ ցանկալ
այս հատվածում նշանակում է «ջանասիրաբար փնտրել» [հատված 31,
ծանոթագրություն ա]):

• Մենք ինչ կարող ենք անել, որ ջանասիրաբար փնտրենք Հոգու
«լավագույն պարգևները» (տես նաև ՎևՈւ 46.8-9):

Արտահայտեք ձեր վկայությունը և երախտագիտությունը հոգևոր
պարգևների վերաբերյալ և քաջալերեք ուսանողներին փնտրել և
օգտագործել հոգևոր պարգևները, որ ծառայեն ուրիշներին և զորացնեն
Եկեղեցին:
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ԴԱՍ 110

1 Կորնթացիս 13-14
Նախաբան
Պողոսը ուսուցանեց գթության կարևորության մասին: Նա
խորհուրդ տվեց Կորնթացի Սրբերին հետևել ու կիրառել
գթություն և փնտրել ուրիշ հոգևոր պարգևներ: Պողոսը
ուսուցանեց, որ մարգարեության պարգևը ավելի մեծ է,

քան լեզուների պարգևը և տրվում է Եկեղեցու
անդամներին, որ նրանք կարողանան մյուսներին
զորացնել հոգևոր առումով:

Ուսուցման առաջարկներ

Յուրաքանչյուր դաս պատրաստեք՝ ձեր ուսանողներին
պատկերացնելով ձեր մտքում։

Երբ պատրաստվում եք ուսուցանելու, խորհեք, թե ձեր կարծիքով ուսանողների կյանքում
ինչ արդյունքներ կլինեն: Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը հիշեցրեց. «Ավետարանն
ուսուցանելու նպատակը դասարանի անդամների ուղեղների մեջ տեղեկություն լցնելը չէ:
… Նպատակն է՝ ոգեշնչել անձին մտածել ավետարանի սկզբունքների մասին, զգալ
դրանք և ապա անել որևէ բան՝ դրանցով ապրելու համար» (in Conference Report, Oct.
1970, 107):

1 Կորնթացիս 13
Պողոսն ուսուցանում է գթության կարևորության մասին

Դասւց առաջ հետևյալ հրահանգները գրեք գրատախտակին, կամ
թերթիկներ պատրաստեք յուրաքանչյուր ուսանողի համար:
Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
յուրաքանչյուր սցենարը և խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե արդյոք
նրանցից ուևէ մեկի նկարագիրը համապատասխանում է ընթերցածին։

1. Դուք հաճախ բարկանում կամ հուսալքվում եք ձեր եղբայրների կամ
քույրերի վարքագծից:

2. Մի դասընկեր կոպիտ է ձեզ հետ, ուստի արդար եք համարում, երբ ի
պատասխան դուք էլ եք կոպիտ լինում:

3. Դուք նախանձում եք մի ընկերոջ տաղանդներին ու ձեռքբերումներին:

4. Երբեմն դուք հեշտությամբ բամբասում եք և վատ խոսում մյուսների
մասին ձեր քահանայության քվորումում ու Երիտասարդ Կանանց
դասարանում:

• Նմանատիպ վերաբերմունքի ու վարքագծի արդյունքում ինչպիսի՞
վնասակար ազդեցություններ կարող են տեղի ունենալ:

Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել ճշմարտություններին
երբ ուսումնասիրում են 1 Կորնթացիս 13-ը որոնք կօգնեն նրանց
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խուսափել այնպիսի վերաբերմունքներից ու վարքագծերից, որ կարող են
վնասել անձնական երջանկությանն ու մյուսների հետ ունեցած
հարաբերություններին:

Հիշեցրեք ուսանողներին , որ Կորնթոսի Սրբերը իրենց այնպես էին
պահում, որ նրանց վարքագիծը առաջնորդում էր Եկեղեցում
վիճաբանության և բաժանումների: Այդ նամակում , Պողոը ուսուցանեց, որ
հոգևոր պարգևները տրվում են, որ օգուտ բերեն բոլորին և օգնեն
Եկեղեցու անդամներին ծառայել ու զորացնել մեկը մյուսին: Պողոսը
խորհուրդ տվեց Սրբերին ջանասիրաբար փնտրել «լավագույն
պարգևներ» (տես 1 Կորնթացիս 12.7-31-ում):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ 1 Կորնթացիս 13.1-3-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով Հոգու հատկանիշն ու պարգևը,
որ Պողոսը շատ գովաբանեց:

• Հոգու Ինչպիսի՞ հատկանիշ և պարգև Պողոսը շատ գովաբանեց:
(Գթություն):

Բացատրեք, որ «գթությունը ամենաբարձր, ամենավեհանձն, ամենաուժեղ
սերն է, այլ ոչ պարզապես զգացմունք» (Bible Dictionary, «Charity»):

• Պողոսը ինչպե՞ս էր նկարագրել նրանց, ովքեր չունեին գթություն,
չնայած ունեին ուրիշ հոգևոր պարգևներ:

Բացատրեք, որ արտահայտություններ «ձայն հանող պղինձ» և «հնչեցող
ծնծղայ» հատված 1-ում վերաբերում է գործիքների, որոնք արձակում են
բարձր կամ դեկորատիվ հնչյուններ: Հատված 1-ի համատեքստում, այդ
արտահայտությունները կարող են լինել խոսակցական բառեր, որոնք
դառնում են դատարկ կամ անիմաստ, եթե բանախոսը չի առաջնորդվում
գթությամբ:

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ մենք ոչինչ ենք, եթե մենք չունենք գթություն:

• Հնարավո՞ր է, որ ինչ-որ մեկը ծախսի իր ողջ ունեցվածքը, որպեսզի
կերակրի աղքատներին կամ պատրաստակամորեն մահանա
ճշմարտության համար՝ սակայն գթասիրտ չլինի: (Բացատրեք, որ
գթությունը ավելին է, քան մի մեծահոգի գործողություն և ավելին, քան
ճշմարտության համար մահանալը):

Հետևյալ աղյուսակը արտագրեք գրատախտակին․

Հետևյալ աղյուսակը արտագրեք
գրատախտակին:

Ի՞նչ չէ, կամ ի՞նչ չի անում
գթությունը

Բացատրեք, որ Պողոսը բացատրեց գթության հատկանիշներն ու
առանձնահատկություններն, որ օգնի Կորնթացի Սրբերին ավելի լավ
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հասկանալ այդ պարգևը: Ուսանողներին բաժանեք զույգերի:
Հանձնարարեք ուսանողներին կարդալ 1 Կորնթացիս 13.4-8-ը իրենց
զույգերի հետ, փնտրելով գթության մասին Պողոսի նկարագրությունը:

Բավականաչափ ժամանակից հետո, հրավիրեք ուսանողներին մոտենալ
գրատախտակին և գրել Պողոսի գթության մասին նկարագիրը,
համապատասխան վերնագրի տակ՝ աղյուսակի վրա: Պահանջվածի
համապատասխան՝ օգնեք ուսանողներին հասկանալ յուրաքանչյուր
նկարագիր:

• Ո՞վ է համապատասխանում գթության այդ բոլոր բնորոշ
հատկանիշների նկարագրությանը: (Հիսուս Քրիստոսը):

Ուսանողներին հիշեցրեք, որ մարգարե Մորմոնը ուսուցանեց, թե
«գթությունը Քրիստոսի մաքուր սերն է» (Մորոնի 7.47): Բացատրեք, որ
գթությունը կարող է նկարագրվել երկու կարևոր եղանակներով:
(1) Քրիստոսի սերը դեպի մեզ և (2) մեր Քրիստոսանման սերը ուրիշների
նկատմամբ: Հանձնարարեք ուսանողներին ընտրել գթության մի քանի
նկարագիրներ գրատախտակի վրայի ցուցակից և բացատրել
դասարանին, թե ինչու ենք նրանց Հիսուս Քրիստոսի լավ նկարագիրներ
համարում:

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում հատված 8-ում որ «գթությունը երբեք
չի խափանվում»:

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ միտքը.

Ճշմարիտ գթությունը կատարելապես և անարատ ձևով ցույց է տրվել

Քրիստոսի անխափան, ծայրաստիճան և քավող սիրո միջոցով՝ մեր
հանդեպ: …Դա հենց այդ գթությունն է՝ նրա մաքուր սերը մեր հանդեպ,
առանց որի մենք ոչինչ կլինեինք, անհույս և թշվառ՝ բոլոր տղամարդկանցից
և կանանցից առավել: …

«Կյանքը կիսվում է իր վախերով ու անհաջողություններով: Երբեմն
փոփոխություններ են կատարվում։ Երբեմն մարդկանց պատճառով են անհաջողություններ
լինում, կամ տնտեսությունների կամ էլ գործարքների ու կառավարությունների: Սակայն
մեկ բան ժամանակի և հավերժության մեջ չի անհաջողություն պատճառում մեզ՝
Քրիստոսի անարատ սերը» (Christ and the New Covenant [1997], 337):

• Ինչո՞վ կարող է օգտակար լինել հիշելը, որ Քրիստոսի անարատ սերը
երբեք չի մարի:

• Հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչ ենք սովորել 1 Կորնթացիս
13.4–8-ում, ի՞նչ է կատարվում մեզ հետ, երբ մենք ձեռք ենք բերում
գթության շնորհը: (Ուսանողները տարբեր ճշմարտություններ կարող
են բացահայտել, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկացել են, թե
որքան մենք փնտրում ենք ձեռք բերել գթության հոգևոր պարգևը,
այնքան ավելի ենք նմանվում մեր Փրկիչ՝ Հիսուս Քրիստոսին): Այդ
ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին։)
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Ամփոփեք 1 Կորնթացիս 13.9-12-ը բացատրելով, որ Պողոսը ուսուցանել է,
թե ինչու գիտելիքի ու մարգարեության հոգևոր պարգևը վերջ ի վերջո
կանհետանա: Պողոսը նկատեց, որ այս կյանքում հասանելի գիտելիքը
ամբողջական չէ և որ մենք կատարյալ գիտելիք ձեռք կբերենք
հավերժության մեջ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ 1 Կորնթացիս 13․13-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով Հոգու երեք
պարգևները, որոնց մասին Պողոսը ուսուցանել է, որ կհամբերեն, որը
նշանակում է տոկալ կամ մնալ անփոփոխ: Հրավիրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց սովորածով:

• Այն ինչ Պողոսը ուսուցանել էր, արդյո՞ք մեծագույն հոգևոր պարգև է:
(Ուսանողները պետք է ասեն հետևյալ ճշմարտությունը. Գթությունը
Դա Հոգու ամենամեծ պարգևն է։ Այդ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին):

• Ի՞նչ կապ կա հավատքի, հույսի և գթության միջև: (Հավատքը հույս է
պարգևում, իսկ հույսը առաջնորդում է դեպի գթություն):

• Հիմնվելով մեր սովորածի վրա 1 Կորնթացիս 13-ում, ձեր կարծիքով
ինչո՞ւ է գթությունը համարվում Հոգու մեծագույն պարգևը:

Նշեք Պողոսի խորհուրդը 1 Կորնթացիս 14.1-ում «Սէրին հետեւեցէք»:

• Մենք ի՞նչ կարող ենք անել «հետեւելու» կամ ձեռք բերելու գթության
պարգևը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Մորոնի 7.48-ը բարձրաձայն։
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել փնտրելով, թե ինչ է
ուսուցանել Մորմոնը իր մարդկանց անել, որ ձեռք բերեն գթության
պարգևը: Խնդրեք ուսանողներին` կիսվել իրենց գտած նյութով:

• Գթասրտությունը ինչպե՞ս կարող է բարելավել մեր
հարաբերությունները ընտանիքի, ընկերների և հասակակիցների
հետ:

• Դուք կարո՞ղ եք նկարագրել մի ժամանակ, երբ դուք ձեր կամ
ուրիշների նկատմամբ գթասրտության վկա եք եղել: (Նաև կարող եք
կիսվել անձնական փորձառությամբ):

Հանձնարարեք ուսանողներին թղթերի վրա գրել, թե գթության որ
նկարագրություններն են, իրենց զգացածով ամենադժվարը և ինչու:
Քաջալերեք ուսանողներին մի նպատակ գրել այն բանի վերաբերյալ, թե
նրանք ինչ պիտի անեն, որ շարունակեն աշխատել ձեռք բերելու ավելի
շատ գթություն: Հրավիրեք ուսանողներին տեղադրել այն մի տեղ, որտեղ
նրանք հաճախ կտեսնեն այն և կհիշեն իրենց նպատակը:

1 Կորնթացիս 14
Պողոսը ուսուցանում է, որ ամենքը մեղանչեցին, և Աստուծոյ փառքիցը
պակասուած են.
Նյութեր բերեք դասարան, որոնք կարող են օգտագործվել աշտարակ
կառուցելու նպատակով, ինչպես օրինակ կաղապարներ, տուփեր
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քարտեր կամ գրքեր: Հրավիրեք մի ուսանողի օգտագործել նյութերը, որ
դուք բերել եք կառուցելու որքան հնարավոր է բարձր աշտարակ մեկ
րոպեում: Ապա, հրավիրեք ուսանողին, որ նա նստի։ Հրավիրեք
ուսանողներին մտքում կարդալ 1Կորնթացիս 14․1- 3–ը, ուշադրություն
դարձնելով այդ հատվածներում այն բառին, որը կապ ունի աշտարակ
կառուցելու ցուցադրմանը:

• Ո՞ր բառն է հատված 3-ում որ կապ ունի աշտարակ կառուցելու հետ :
(Խրատ: Անհրաժեշտության դեպքում բացատրեք, որ կերտել
նշանակում է «կառուցել», ինչպես զորացնելու մեջ, կամ հոգևոր
առումով բարելավվել):

Խնդրեք ուսանողներին փնտրել մի սկզբունք 1 Կորնթացիս 14-ում
ուսումնասիրելիս , որը կօգնի նրանց իմանալ, թե ն րանք ինչպես կարող
են կերտել ուրիշներին:

Բացատրեք, որ Պողոսը դիմեց Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին, ովքեր
վայելում էին լեզուների պարգևը, կամ ուրիշ լեզուներով խոսելու
ունակությունը: Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ 1 Կորնթացիս 14.1-3-ը
բարձրաձայն: Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, և գտնել, թե ինչ
հոգևոր պարգև խորհուրդ տվեց Պողոսը Սրբերին փոխարենը փնտրել:

• Ի՞նչ հոգևոր պարգև խորհուրդ տվեց Պողոսը Սրբերին ցանկանալ
և փնտրել:

Բացատրեք, որ «մարգարեությունը բաղկացած է աստվածայնորեն
ոգեշնչված խոսքերից կամ գրվածքներից, որը մարդը ստանում է Սուրբ
Հոգուց հայտնության միջոցով: Հիսուսի մասին վկայությունը
մարգարերության ոգին է (Հայտնություն 19.10): Երբ մի անձնավորություն
մարգարեանում է, նա խոսում կամ գրում է այն, ինչ Աստված ցանկանում
է, որ նա իմանա, իր անձնական կամ ուրիշների բարօրության համար»
(Guide to the Scriptures, «Prophecy, Prophesy,» scriptures.lds.org):

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Մարգարեություն =
ուսուցանել և վկայել ոգեշնչումով

• Ըստ 3-րդ հատվածի, ինչո՞վ է ոգեշնչումով ուսուցումն ու վկայությունը
օգնում մեզ օրհնել ուրիշներին: ( Օգտագործելով իրենց սեփական
բառերը, ուսանողները պետք է հասկանան հետևյալ սկզբունքը.
Ոգեշնչումով ուսուցանելիս և վկայելիս, կարող ենք օգնել շենացնելու
ու սփոփելու մյուսներին:)

• Ինչպե՞ս եք դուք շենացել և սփոփվել ուրիշ մարդկանց ոգեշնչված
ուսմունքներով ու վկայությամբ:

Ամփոփեք 1 Կորնթացիս 14.4-30-ը բացատրելով, որ Պողոսը զգուշացրեց
Կորնթացի Սրբերին լեզուներով խոսելու պարգևի մասին: Պողոսը
զգուշացրեց, որ եթե օգտագործվի ոչ պատշաճ ձևով, լեզուների պարգևը
չի շենացնի Եկեղեցուն և կշեղի անդամներին ավելի օգտակար հոգևոր
պարգևներ փնտրելուց:
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Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ 1 Կորնթացիս 14.31, 33,40-ը
բարձրաձայն: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ խորհուրդ Պողոսը տվեց Սրբերին մարգարեանալու վերաբերյալ:

• Պողոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց Սրբերին մարգարեանալու վերաբերյալ:
(Երկուստեք՝ տղամարդիկ և կանայք կարող են մարգարեանալ, կամ
ուսուցանել և վկայել: Դա պետք է կատարվի կարգով՝ յուրաքանչյուր
անգամ մեկ անձնավորության կողմից):

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել այդ հատվածներից
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու մասին: (Ուսանողները օգտագործելով
իրենց խոսքեը, պետք է հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Հիսուս
Քրիստոսի Եկեղեցում, բոլոր բաները պետք է արվեն կարգով):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ Եկեղեցում բոլոր բաները
կատարվեն համապատասխան կարգով:

Բացատրեք, որ Պողոսի գրվածքները 1 Կորնթացիս 14.34-35-ում օրինակ
են ապահովում, թե նա ինչպես է ուղղություն տալիս Կորնթացի Սրբերին
Եկեղեցում կարգ պահպանել: Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ
1 Կորնթացիս 14.34-35-ը բարձրաձայն: Դասարանին խնդրեք հետևել
նրան՝ փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը Կորնթոսի Եկեղեցու
անդամներին: Հանձնարարեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով։

Բացատրեք, որ դժվար է հասկանալ Պողոսի խորհրդի նպատակը, քանի
որ նա պարզորոշ կերպով չէր արգելել կանանց աղոթել կամ Եկեղեցական
հավաքների ժամանակ խոսել (տես 1 Կորնթացիս 11.5-ում): Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության մեջ փոխարինվել է բառ խոսել -ը հատվածներ 34 և
35-ում կանոն-իհետ: (Բառի այդ փոփոխությունը նշանակում է, որ
հնարավոր է Պողոսը փորձում էր ուղղել մի իրավիճակ, երբ որոշ
Կորնթացի կանայք երկրպակության ծառայության ժամանակ կամ
անփույթ էին, կամ էլ ոչ պատշաճորեն փորձում էին
պատասխանատվություն վերցնել ավելի շուտ առաջներդել, քան
ենթարկվել ու հետևել քահանայական առաջնորդներին (տես Նոր
Կտակարանի ուսանողական ձեռնարկ [Եկեղեցու կրթական համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 380):

Եզրափակեք դասը՝ վկայելով ճշմարտությունների մասին ուսուցանված
1 Կորնթացիս 13-14ում:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Ա Կորնթացիս 7-14
(Մաս22 )
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Ա Կորնթացիս 7-14 (մաս 22)-ի ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողների սովորած

վարդապետությունների, սկզբունքների և իրադարձությունների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ
ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս: Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այդ

վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ
խորհում եք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Ա Կորնթացիս 7-8)
Կորնթոսի Եկեղեցու ամուսնացած ու միայնակ անդամներին ուղղված Պողոսի հրահանգներից ուսանողները

սովորեցին, որ ամուսնու և կնոջ միջև ֆիզիկական մտերմությունը կարգվել է Աստծո կողմից և Հիսուս
Քրիստոսի հավատարիմ հետնորդները իրենց ընտանիքների վրա սրբագործող ազդեցություն ունեն:
Ուսանողները նաև սովորեցին, որ մենք գթություն կարող ենք ցուցաբերել ուրիշների նկատմամբ, խուսափելով

այնպիսի գործողություններից, որոնք կհանգեցնեն այն բանին, որ ուրիշները կսայթաքեն հոգևոր առումով ։

Օր 2 (Ա Կորնթացիս 9–10)
Կորնթացի Սրբերին ուղղված Պողոսի խորհրդի իրենց ուսումնասիրությունից նրանք սովորեցին, որ
հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար, մենք պետք է ամեն ինչում սովորենք ինքնատիրապետում ձեռք
բերել: Նրանք նաև հայտնաբերեցին, որ Աստված մեզ համար գայթակղությունից խուսափելու ճանապարհ

կապահովի, սակայն մենք ինքներս էլ հեռու պիտի մնանք գայթակղությունից:

Օր 3 (Ա Կորնթացիս 11)
Ուսանողները սովորեցին, որ Տիրոջ ծրագրում տղամարդիկ և կանայք միմյանցից զատ չեն կարող

հավերժական կյանք ունենալ։ Նրանք նաև սովորեցին, որ ովքեր հաղորդություն են ճաշակում՝ լինելով
անարժան, դատապարտություն և անեծք են բերում իրենց վրա: Հետևաբար հաղորդություն ընդունելիս մենք
պետք է քննության ներկայացնենք մեր կյանքը:

Օր 4 (Ա Կորնթացիս 12-14)
Հոգու պարգևների վերաբերյալ Պողոսի ուսմունքներից, ուսանողները սովորեցին հետևյալ

ճշմարտությունները․ Միայն Սուրբ Հոգու միջոցով կարող ենք անձնական վկայություն ձեռք բերել, որ Հիսուս
Քրիստոսը մեր Փրկիչն է: Ձգտելով գթության հոգևոր պարգև ձեռք բերել, մենք ավելի ենք նմանվում մեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոսին: Գթությունը Հոգու ամենամեծ պարգևն է։ Ոգեշնչումով ուսուցանելիս և վկայելիս, կարող

ենք օգնել մյուսներին հարմարավետ և հանգիստ զգալ:

Ներածություն
Պողոսը գրեց Հոգու բազմաթիվ պարգևների մասին: Նա Եկեղեցին
համեմատեց ֆիզիկական մարմնի հետ և բացատրեց, որ ինչպես
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մարմնի բոլոր մասերը պիտի աշխատեն ինչպես հարկն է, այնպես էլ
Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ պետք է կարողանա օգտագործել Հոգու
պարգևները, որպեսզի աջակցի և զորացնի Եկեղեցին:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 12․1-11
Պողոսը ուսուցանում է հոգևոր պարգևների մասին

Ցուցադրեք հետևյալ քարի մի նկար .

Հանձնարարեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ քարին
գրված մակագրությունը:
Բացատրեք, որ մինչ Դեյվիդ Օ.
Մակքեյը Շոտլանդիայում
միսիոներական ծառայության մեջ
էր,տեսավ այդ քարը Սթըրլինգ
Ամրոցի մոտ մի շենքի դռան վերևի
մասում և ոգեշնչվեց քարին գրված
ուղերձով (տես Ֆրանցիս Մ.
Գիբբոնս, Դեյվիդ Օ. Մակքեյ.
Աշխարհի Առաքյալ, Աստծո Մարգարե
[1986], 45):

Բացատրեք, որ քարի ինը
քառակուսիների մեջ
յուրաքանչյուր խորհրդանիշը
թվային արժեք է ներկայացնում:
Խնդրեք ուսանողներին գտնել
յուրաքանչյուր ուրվագծի թվային արժեքը: (Ձախից աջ, խորհրդանիշերը
ներկայացնում են 5,10, և 3 վերևի շարքում, 4, 6, և 8 կենտրոնական
շարքում, և 9, 2, և 7 ներքևի շարքում):

• Ինչքա՞ն է կազմում վերևի, կենտրոնական ու ներքևի շարքերում
ներկայացրած երեք թվերի գումարը:

Բացատրեք, որ այդ քարի վրա որևէ շարքի, սյունակի կամ շեղակի գծի
ներկայացրած երեք թվերի գումարը կազմում է 18: Պատճառներից մեկը,
որ այդ ուրվագծերը հավանաբար ներառում են «Ինչ հմտություն էլ
ունենաս, քո գործը լավ կատարիր» արտահայտությունը, այն է, որ եթե
այդ ուրվագծերից ցանկացածը վերադասավորվեն կամ եթե նրանց
արժեքները փոխվեն, քարի վրա շարքերի ու սյունակների գումարը այլևս
չի ունենա նույն արժեքը բոլոր ուղղություններով:

Հրավիրեք ուսանողներին Ա Կորնթացիս 12-ը ուսումնասիրելիս խորհել,
թե որպես Եկեղեցու անդամներ, մենք ինչով ենք նման քարի
ուրվագծերին:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 12.7-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչու են Հոգու պարգևները

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  22

798



մեզ տրվել: (Եթե անհրաժեշտ է, բացատրեք, որ «ի օգուտ» նշանակում է ի
բարօրություն բոլոր Սրբերի):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պողոս Առաքյալից այն մասին,
թե ինչո՞ւ են Հոգու պարգևները տրվել Երկնային Հոր զավակներին:
(Չնայած ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր խոսքեր,
նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հոգու
պարգևները տրվել են ի շահ Երկնային Հոր բոլոր զավակների: Այդ
ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 12.8-11-ը բարձրաձայն:
Հանձնարարեք դասարանին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել
հոգևոր պարգևներին, որ Պողոսը նշեց:

Հրավիրեք ուսանողներին զեկուցել նրանց հայտնաբերած հոգևոր
պարգևների և յուրաքանչյուր պարգևի իմաստի մասին: Եթե անհրաժեշտ
է, բացատրեք, որ «իմաստության խոսքը» (հատված 8-ում) վերաբերում է
լավ դատողությանը և գիտելիքի համապատասխան կիրառությանը,
«գիտութեան խոսքը» (հատված 8-ում) վերաբերում է Աստծո գիտելիքին
ու Նրա օրենքներին, «ուրիշին հոգիների ընտրությունը» (հատված10-ում)
վերաբերում է ճշմարտության ու ստի գիտակցմանը և ուրիշների մեջ
բարու և չարի ընկալմանը, իսկ «այլ և այլ լեզուները» (հատված 10-ում)
վերաբերում է օտար և անծանոթ լեզուներով խոսելու ունակությանը:

• Այս հոգևոր պարգևներն ինչպե՞ս կարող են օգուտ բերել Աստծո
զավակներին :

Նշեք, որ հոգևոր պարգևները,մասնավորապես սուրբ գրություններում
նշվածները, բազմաթիվ պարգևներից միայն մի քանիսն են, որ մենք
կարող ենք ստանալ Հոգու միջոցով:

• Ուրիշ ի՞նչ պարգևներ կարող ենք մենք ստանալ Սուրբ Հոգու միջոցով:

• Ի՞նչ հոգևոր պարգևներ եք դուք նկատել ձեր ընտանիքի անդամների,
ընկերների և դասընկերների մեջ:

• Ի՞նչ կարող ենք անել մեր հոգևոր պարգևները հայտնաբերելու
համար։ (Խնդրեք Երկնային Հորը դրանց համար ձեր աղոթքներում և
ստացեք ու ուսումնասիրեք մեր նահապետական օրհնությունները):

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել իրենց տրված հոգևոր պարգևների
մասին, և թե ինչպես նրանք կարող են օգտվել դրանցից ու օգտագործել
դրանք ուրիշների օգտին:

Ա Կորնթացիս 12.12-31
Հոգու պարգևները տրվել են` օրհնելու Եկեղեցու բոլոր անդամներին:
Խնդրեք չորս ուսանողների մոտենալ գրատախտակին: Թույլ չտալով
դասարանի մյուս մասին լսել, այդ ուսանողներից յուրաքանչյուրին
փոխանցեք հետևյալ բառերից մեկը. ոտք, ձեռք, ականջ, և աչք: Ցուցումներ
տվեք յուրաքանչյուր ուսանողի, մի նկար նկարել գրատախտակին իրեն
տրված բառից ելնելով, և խնդրեք դասարանին կռահել, թե ինչ է նկարում
յուրաքանչյուր ուսանողը: Երբ դասարանը ճշգրտորեն կբացահայտի
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յուրաքանչյուր նկարը, հրավիրեք ուսանողներին վերադառնալ իրենց
տեղերը: Խնդրեք դասարանին խորհել, թե ինչպես են ոտքերը, ձեռքերը,
ականջները և աչքերը աջակցում այն աշխատանքին, որը կատարում է
մարմինը:

• Դուք երբևէ վնասե՞լ եք մարմնի մի փոքր մաս, օրինակ մի մատ,
ատամ կամ ոտնամատ: Ինչպե՞ս է այդ փոքր վնասվածքը ազդել
նույնիսկ պարզ, ամենօրյա հանձնարարությունների վրա:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 12.12-14-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով, թե Պողոսը ինչի հետ է
համեմատել մարմինը և նրա մասերը։

• Պողոսը ինչի՞ հետ է համեմատել մարմինն ու նրա մասերը: (Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու)

Գրեք հետևյալ սուրբ գրության հղումներն ու հարցը գրատախտակին:

Ա Կորնթացիս 12․15-22, 25-30

Ինչպե՞ս է Պողոսը համեմատել մարմինը Եկեղեցու հետ:

Ուսանողներին երկու-երեք հոգանոց խմբերի բաժանեք: Յուրաքանչյուր
խմբին հանձնարարեք ընթերցել Ա Կորնթացիս 12.15-22, 25-31-ը միասին,
փնտրելով եղանակներ, որոնցով Պողոսը համեմատեց Եկեղեցու
անդամներին մարմնի մասերի հետ: Գուցե առաջարկեք այդ
ուսանողներին փնտրել, թե ինչ է ուսուցանել Պողոսը մարմնի և նրա
մասերի վերաբերյալ նախքան բացահայտելը, թե նա ինչպես է
համեմատել մարմնի մասերը Եկեղեցու անդամների հետ: Բավարար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
գտած նյութերով։

• Ըստ ձեզ, Պողոսը ինչո՞ւ քննարկեց Եկեղեցու անհատ անդամների
դերը անմիջապես այն բանից հետո, երբ գրեց հոգևոր
պարգևների մասին:

• Ի՞նչ մտահոգություններ կարող են ունենալ Եկեղեցու անդամներն
այսօր, որոնք կարող են լուծվել Պողոսի ուսմունքներով այն մասին, որ
Եկեղեցու անդամները նման են մարմնի անդամներին:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Եկեղեցու անդամներին մարմնի
մասերի հետ Պողոսի համեմատությունից: (Ուսանողները կարող են
զանազան սկզբունքներ նշել, սակայն համոզվեք, որ նրանք ընդունել են
հետևյալ սկզբունքը. Մեր եզակի հոգևոր պարգևներն օգտագործելով
ուրիշներին ծառայելու նպատակով, կարող ենք զորացնել Եկեղեցին:
Գրեք այդ սկզբունքը գրատախտակին):

Քննարկեք քարի նկարը, որով կիսվել ենք դասի սկզբում:

• Որպես Եկեղեցու անդամներ, ինչո՞վ ենք մենք նման այդ քարի
տարբեր ուրվագծերին: (Մենք բոլորս եզակի ենք և կարևոր դեր ենք
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խաղում, ուր էլ որ Տերը մեզ կանչի ծառայության: Երբ մենք միացնում
ենք մեր պարգևներն ու ունակությունները Տիրոջը ծառայելու
նպատակով, ողջ Եկեղեցին օրհնվում է: Այն, ինչ մենք անում ենք,
նշանակություն ունի և կարող է օգնել իրականացնել Եկեղեցու
աշխատանքը):

• Ինչպե՞ս եք դուք, ձեր ընտանիքը, սեմինարիան, Կիրակնօրյա դպրոցը,
Երիտասարդ կանանց կամ քահանայության դասընթացները, ծուխը
կամ ճյուղը զորացել անդամների հոգևոր պարգևներով:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարող են օգտագործել
իրենց հոգևոր պարգևները` զորացնելու Եկեղեցին ու օրհնելու ուրիշների
կյանքերը: Նշեք Պողոսի խորհուրդը գրի առնված Ա Կորնթացիս 12.31-ում
«Բայց դուք նախանձաւոր եղէք լաւագույն պարգեւներին»: (Բացատրեք, որ
տենչալ բառը այս հատվածում նշանակում է «հետամուտ լինել»
[Ա Կորնթացիս 12:31, ծանոթագրություն ա]:)

• Մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որ լրջորեն ձգտենք Հոգու «լավագույն
պարգևներին» (տես նաև ՎևՈւ 46.8-9):

Արտահայտեք ձեր երախտագիտությունն ու վկայությունը հոգևոր
պարգևների մասին և քաջալերեք ուսանողներին լրջորեն ձգտել ու
օգտագործել իրենց հոգևոր պարգևներն ուրիշներին ծառայելու և
Եկեղեցին զորացնելու նպատակով:

Հաջորդ Մաս (Ա Կորնթացիս 15–Բ Կորնթացիս 7)
Հրավիրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ հաջորդ մասն
ուսումնասիրելիս. Ինչո՞ւ Պողոս Առաքյալը նշեց մահացածների համար
մկրտությունը: Ո՞վ հարություն կառնի: Ի՞նչ փառք է սպասվում հարություն
առած էակին: Արդյո՞ք բոլոր հարություն առածները միևնույն փառքը
կունենան: Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն բանի մասին, թե ի՞նչն է
նրանց հույս տալիս, հատկապես երբ նրանք վիշտ, անհաջողություններ
կամ ողբերգություններ են ապրում: Բացատրեք, որ հաջորդ մասում
նրանք կսովորեն կորնթացի Սրբերին Պողոսի ուսուցանած
վարդապետությունները և սկզբունքները , որը նրանց կարող է բերել
խաղաղություն և հույս:
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ԴԱՍ 111

Ա Կորնթացիս 15.1–29
Նախաբան
Պողոսը տեղեկացավ, որ Կորնթոսի որոշ անհատներ
ուսուցանում էին, թե մահացածների Հարություն
գոյություն չունի: Նա վկայեց Կորնթոսի Եկեղեցու
անդամներին, որ Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից
հարություն առավ: Պողոսը այնուհետև մեկնաբանեց

Հարության վարդապետությունը և նրա կապը Երկնային
Հոր բոլոր զավակների հետ: Պողոսը նշեց, որ
մահացածների համար կատարվող մկրտության
արարողությունը անիմաստ կլինի առանց Հարության:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 15.1–10
Այդ դասին ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հովհաննեսի պատմությունը Հիսուս
Քրիստոսի Հարության մասին:
Որևէ ուսանողի հրավիրեք կարդալ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի
հետևյալ խոսքերը.

«Եղբայրներ և քույրեր, մենք ծիծաղում, լաց ենք լինում, աշխատում,
խաղում, սիրում և ապրում ենք: Այնուհետև մահանում ենք: Մահը մեր
համընդհանուր ժառանգությունն է: Բոլորը պետք է անցնեն նրա
դարպասներով: Մահը տանում է տարեցներին, հոգնածներին և
մաշվածներին: Այն այցելում է երիտասարդներին, ովքեր հույսի ծաղկման
շրջանում են և փառք են ակնկալում: Ոչ էլ մանուկներն են մնումում նրա

տիրույթից դուրս» («Գիտեմ ապրում է Փրկիչն իմ» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 24):

Հրավիրեք ուսանողներին վերադառնալ երիտասարդ կնոջը վերաբերող
սցենարին, ով ցանկանում էր ստանալ տաճարային երաշխավորագիր:
Կարող եք մի քանի ուսանողների խնդրել, որպեսզի նրանք կիսվեն իրենց
գրածով, եթե ցանկանում են անել դա։

Խնդրեք ուսանողներին փնտրել մի սկզբունք, երբ ուսումնասիրեն Ա
Կորնթացիս 15.1-29-ը, որը կօգնի նրանց, երբ ծանոթներից մեկը
կմահանա :

Բացատրեք, որ կորնթացի Սրբերին ուղղված նամակը Պողոսը
եզրափակեց՝ խոսքը ուղղելով կեղծ հավատին, որը ուսուցանվել էր
Եկեղեցու որոշ անդամների կողմից: Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
կարդալ Ա Կորնթացիս 5.12-ը բարձրաձայն և խնդրեք դասարանին
փնտրել սուտ հավատը, որը ուսուցանվել էր:

• Ի՞նչ էին ուսուցանում կորնթացի Սրբերից ոմանք: (Չկա մահացածների
Հարություն):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15.3-8-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել և փնտրել, թե Պողոս Առաքյալն ինչ
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գրեց, որպեսզի օգնի Եկեղեցու անդամներին հասկանալ Փրկիչի
Հարության իսկությունը :

• Պողոսն ի՞նչ վկայեց Եկեղեցու անդամներին օգնելու համար, որ
հասկանան Փրկիչի առաքելության և Հարության իսկությունը:

• Առաքյալի դերի մասին ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել
այդ հատվածներից: (Չնայած ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Առաքյալները վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսը
մահացավ մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեռելներից:

• Ինչո՞վ կարող են Հիսուս Քրիստոսի Հարության վերաբերյալ
Առաքյալների վկայությունները օգնել մարդկանց, ովքեր պայքարում
են Հարության գաղափարին հավատալու դեմ:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտության
իսկությունն ու կարևորությունը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի հետևյալ
հայտարարությունը․ (Գուցե կիսվեք Հիսուս Քրիստոսի Քավության
վերաբերյալ վկայություններով, որոնք տրվել են ուրիշ Առաքյալների
կողմից, վերջին համաժողովի ելույթներում):

«Իմ ամբողջ սրտով և հոգուս բուռն ցանկությամբ բարձրացնում եմ ձայնս
վկայությամբ, որպես հատուկ վկայություն և հայտարարում, որ Աստված
իսկապես կենդանի է: Հիսուսը Նրա Որդին է, Հոր Միածինը մարմնում: Նա
մեր Քավիչն է, մեր միջնորդը Հոր մոտ: Նա էր, ով մահացավ խաչի վրա, որ
քավի մեր մեղքերը: Նա դարձավ Հարության առաջին պտուղը: Քանի որ Նա
մահացավ, բոլորը կրկին կապրեն: Այնպես ցնծում է իմ հոգին՝ «Գիտեմ

ապրում է Փրկիչն իմ»: Թող ողջ աշխարհը իմանա այդ մասին և ապրի այդ գիտելիքով
(«Գիտեմ ապրում է Փրկիչն իմ» 25).

Առաջարկեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես են Առաքյալների
վկայությունները Հիսուս Քրիստոսի Հարության մասին օգնել զորացնել
նրանց հավատը Հարության վերաբերյալ: Մի քանի ուսանողների կարող
եք խնդրել կիսվել իրենց մտքերով:

Ա Կորնթացիս 15.11-29
Պողոսը մեկնաբանում է Հարության վարդապետությունը

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 15.11-15-ը բացատրելով, որ Պողոսը հարցրել էր,
թե ինչու կորնթացի Սրբերը սկսել էին կասկածի ենթարկել Հարության
իրական լինելը: Նա տրամաբանեց, որ եթե Հիսուս Քրիստոսը
մահացածներից հարություն չառներ, ապա նրա Հարության բոլոր
վկաները կեղծ կլինեին և ավետարանը քարոզելու որևէ նպատակ չէր
լինի:

Հետևյալ անավարտ նախադասությունները գրեք գրատախտակին.
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Եթե Հիսուսը հարություն չառներ մեռելներից, ապա … (տես Ա Կորնթացիս
15.16–19):

Քանի որ Հիսուսը հարություն առավ մեռելներից, … (տես Ա Կորնթացիս
15.20–22):

Դասարանի կեսին հրավիրեք մտքում կարդալ Ա Կորնթացիս 15.16–19-ը`
փնտրելով, թե ինչ տեղի կունենար, եթե Հիսուսը հարություն չառներ
մեռելներից: Մյուս կեսին հրավիրեք կարդալԱ Կորնթացիս 15.20–22-ը
մտքում, փնտրելով օրհնությունները, որ մենք ստանում ենք Հիսուս
Քրիստոսի Հարության արդյունքում:

Ա Կորնթացիս 15.20-22-ը սուրբ գրության սերտման հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հանձնարարեք
ուսանողներին, ովքեր ընթերցում են Ա Կորնթացիս 15.20-22-ը զեկուցել,
թե ինչպես էին նրանք լրացնում նախադասությունը գրատախտակին:
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի նրանց պատասխանները գրել
գրատախտակին։

Բացատրեք, որ առաջին պտուղները բառերը հատվածում 20-ում
վերաբերում են բերքի առաջին մասնաբաժնին, որը հավաքվել է
ագարակատիրոջ կողմից: Ինչպես այդ մրգերն էին առաջինը հավաքված
բերքից, այնպես էլ Հիսուս Քրիստոսը առաջինն էր բոլոր մարդ
արարածների մեջ, որ հարություն առավ:

• Համաձայն հատված 22-ի, ի՞նչ տեղի կունենա բոլոր Երկնային Հոր
զավակների հետ, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ:
(Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն
նրանք պետք է նշեն հետևյալ վարդապետությունը. Հիսուս Քրիստոսի
Հարության շնորհիվ ողջ մարդկությունը հարություն կառնի)։

Հրավիրել ուսանողներին, ովքեր կարդում են Ա Կորնթացիս 15.16–19-ը,
զեկուցել, թե նրանք ինչպես կարող էին ավարտել գրատախտակին
գրված մյուս նախադասությունը: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի նրանց
պատասխանները գրել գրատախտակին։

Բացատրեք, որ հատվածներ 14-19-ում Պողոսը խնդրում է Սրբերին
մտածել, թե ինչպիսին կլինեին հետևանքները, «եթե Քրիստոսը
հարություն առած չլիներ»: Պողոսը բացատրում է, որ ողջ քարոզչությունը
իզուր կլիներ, եթե Հիսուս Քրիստոսը ցույց չտար, որ Ինքը զորություն ունի
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մահվան վրա և չկարողանար հատուցել մեր մեղքերի համար: Սակայն,
քանի որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ, մենք գիտենք, որ Նա
Աստծո Որդին է և իրապես ունի այդ զորությունը:

Դիմեք Պողոսի հայտարարությանը հատված 19-ում, «Եթե միայն այս
կեանքումն ունինք յոյս Քրիստոսի վերայ, ամեն մարդկանցից աւելի
ողորմելի ենք»:

• Մենք ինչո՞ւ կլինեինք ողորմելի, եթե հույս ունենայինք առ Հիսուս
Քրիստոս միայն այս կյանքում կամ եթե հույսն անհետանար մեր
մահվանից հետո: (Եթե չլիներ մահացածների հարությունը, ապա մեր
հույսը առ Հիսուս Քրիստոս կվերաբերվեր միայն այս կյանքին և
փրկության ծրագրի նպատակները չէին կարող իրականանալ):

Համաձայն հատվածներ 20-22-ի, Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը ի՞նչ մեծ
հույս է ներշնչում: (Հույս, որ մենք բոլորս նորից կապրենք մահից հետո:
Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող
ենք հույս ունենալ):

• Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը ինչպե՞ս կարող է հույս տալ մեզ, երբ
մեզ ծանոթ մարդը մահանում է կամ մենք երկյուղ ենք զգում, որ ի
վերջո կմահանանք:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի Հարության
կարևորությունը, հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն ընթերցել
Նախագահ Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը․
(Հնարավորության դեպքում, թղթի վրա գրի առնված բաժանեք
ուսանողներին):

«Մեր կրոնի հիմնական սկզբունքներն են Առաքյալների և Մարգարեների
վկայությունները Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ նա մահացավ, թաղվեց,
բարձրացավ երրորդ օրը և համբարձվեց երկինք, իսկ բոլոր մյուս բաները,
որոնք կապված են մեր կրոնի հետ, միայն դրա հավելումներն են» (Teachings
of Presidents of the Church: Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 49):

• Արդյո՞ք այն ինչ Ջոզեֆ Սմիթն ասաց, մեր կրոնի հիմնական
սկզբունքներն են:

• Ելնելով այն բանից, թե ինչ եք սովորել այս դասի ընթացքում, որքանո՞վ
է Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը սկզբունքային, համեմատած
ավետարանի մյուս սկզբունքների հետ:

Վկայեք Հարության իրական լինելու և նրա կարևորության մասին
Երկնային Հոր փրկության ծրագրում:

Բացատրեք, որ ինչպես գրի է առնված Ա Կորնթացիս 15.23-24-ում,
Պողոսը ուսուցանեց, որ Հարության կարգ կլինի և որ Հիսուս Քրիստոսը
«[կհանձնի] արքայությունը» Երկնային Հորը այն բանից հետո, երբ
կավարտի երկրային (կամ աշխարհիկ) բոլոր ձևերի «իշխանությունն ու
զորությունը»:
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Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15.25-26-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե այն ինչ ուսուցանեց
Պողոսը, ի վերջո տեղի կունենա Հիսուս Քրիստոսի թշնամիների հետ:

• Ըստ Պողոսի, ինչ տեղի կունենա Հիսուս Քրիստոսի թշնամիների հետ:
(Նրանք կդրվեն «ոտների տակ» [հատված 25], կամ կոչնչացվեն):

• Ովքե՞ր կամ ինչե՞րը կարող են համարվել Հիսուս Քրիստոսի
թշնամիներ: (Օրինակները ներառում են մեղքը, կաշառակերությունը,
չարությունը և հակառակությունը):

• Ի՞նչն է վերջին թշնամին, որ Հիսուս Քրիստոսը կոչնչացնի:

• Ինչո՞ւ մահը կարող է համարվել Հիսուս Քրիստոսի և Երկնային Հոր
ծրագրի թշնամին:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Կորնթոսի Եկեղեցու որոշ անդամներ
հավատում էին, որ մահացածները հարություն չեն առնի, բայց Պողոսը
մատնացույց արեց, որ Սրբերը ինչ-որ բան էին անում, որ ցույց էր տալիս
նրանց հավատը մահացածների հարության վերաբերյալ:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15․29-ը
բարձրաձայն։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն
դարձնելով, արարողությանը, որ Կորնթոսի Սրբերը կատարում էին:
Հանձնարարեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտած նյութով:

• Դուք ինչպե՞ս կամփոփեիք, թե Պողոսը ինչ հարցրեց Սրբերին
մահացածների համար մկրտություններ կատարելու իրենց
մասնակցության վերաբերյալ: (Եթե դուք չեք հավատում հարությանը,
ապա ինչո՞ւ եք մկրտվում մահացածների համար):

Նշեք, որ մահացածների համար մկրտության արարողությունը
հարության մեր հավատի վկան է: Գրատախտակին գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը. Նրանք, ովքեր մահացել են առանց մկրտվելու, կարող
են ստանալ այդ կենսական կարևորության արարողությունը:

Ցուցադրեք մի տաճարի նկար: Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Նախագահ Գորդոն Բ․ Հինքլիի հետևյալ հայտարարությունը․

«Յուրաքանչյուր տաճար, լինի այն մեծ, թե փոքր, հին թե նոր, Մեր
վկայության արտահայտությունն է, որ կյանքը գերեզմանից դուրս, նույնքան
իրական և որոշակի է, որքան մահկանացու կյանքը» («This Peaceful House of
God,» Ensign, մայիս 1993, 74):

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այնպիսի մի ժամանակի մասին, երբ
նրանք մկրտություն կատարեցին մահացածների համար կամ
նախապատրաստեցին անուններ տաճար տանելու նպատակով: Մի
քանի ուսանողների հանձնարարեք պատասխանել հետևյալ հարցերին․

• Ի՞նչ էիք դուք զգում, երբ անուններ էիք նախապատրաստում կամ
նրանց համար աշխատանք էիք կատարում տաճարում:
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• Ի՞նչ եղանակներով են ձեր ընտանեկան պատմության և տաճարային
աշխատանքի փորձառությունները զորացրել ձեր հավատն առ Հիսուս
Քրիստոսի և բոլոր մարդկանց հարությունը:

Խորհեք, վկայելով ընտանեկան պատմության և տաճարային
աշխատանքի կարևորության մասին այն մարդկանց համար, ովքեր
մահացել են: Ուսանողներին քաջալերեք ցուցադրել իրենց հավատն առ
Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն ու բոլոր կենդանի արարածների
վերջնական Քավությունը ընտանեկան պատմության և տաճարային
աշխատանքներին իրենց կանոնավոր մասնակցությամբ:

Սերտման սուրբ գրություն`Ա Կորնթացիս 15.20-22
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե Ա Կորնթացիս
15.20-22-ում տրված վարդապետության իմացությունը ինչպես կարող է
նախապատրաստել նրանց օգնել ուրիշներին, հրավիրեք խորհել մի
ծանոթի մասին, ով կորցրել է իր սիրելիին: Հրավիրեք ուսանողներին
կարճ նամակ գրել այդ անձնավորությանը իրենց տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում, օգտագործելով այդ
հատվածի իրենց ըմբռնումը` ուսուցանելու և սփոփելու այդ անհատին:
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել
իրենց գրածով:
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Ա Կորնթացիս 15.30-16.24
Նախաբան
Պողոսը շարունակեց Կորնթոսի Սրբերին ուսուցանել
Հարության մասին: Նա ուրախացավ մահվան հանդեպ
Հիսուս Քրիստոսի տարած հաղթանակի համար: Պողոսը

նաև քաջալերեց Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին
նվիրատվություններ անել Երուսաղեմի աղքատ Սրբերին:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Կորնթացիս 15.30-52
Պողոսը ուսուցանում է Հարության մասին

Մինչև դասը սկսելը գրեք հետևյալ հարցը գրատախտակին. Մարդիկ
ինչպե՞ս կնախընտրեին ապրել, երբ նրանք չէին հավատում, որ կրկին կապրեին
մահանալուց հետո:

Դասի սկզբին հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել գրատախտակին
գրված հարցին:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 15.30-34-ը բացատրելով, որ Պողոսը խնդրեց
կորնթացի Սրբերին (որոնցից ոմանք սխալմամբ հավատումէին, որ
Հարություն չի լինի), խորհել, թե ինչու Հիսուս Քրիստոսին հավատացող
որևէ մարդ կհանդուրժի հալածանք ու մահվան վտանգին կենթարկվի,
եթե չլինի մահացածների հարությունը:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15․32-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ըստ
Պողոսի,որոշ մարդիկ ինչպիսի վերաբերմունք կունենային, եթե չլիներ
մահացածների հարությունը:

• Հատված 32-ում ըստ Պողոսի, որոշ մարդիկ ինչպիսի՞ վերաբերմունք
կունենային, եթե չհավատային Հարությանը:

• Քանի որ Հարությունը իրական է, նման վերաբերմունքի ընտրությունն
ինչո՞ւ է ը վտանգավոր :

Խնդրեք ուսանողներին Ա Կորնթացիս 15 գլխի մնացած մասն
ուսումնասիրելիս փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն
նրանց հասկանալ, թե Հարության մասին գիտելիքը ինչպես կարող է
ազդել մահկանացու կյանքում նրանց կատարած ընտրությունների վրա։
(Նշում. Երբ ճշմարտությունները բացահայտվեն, գրեք դրանք
գրատախտակին):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15.35-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով այն հարցերը, որ մարդիկ
հավանաբար ունեն Հարության վերաբերյալ: Խնդրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց գտած նյութով:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 15.36-38-ը բացատրելով, որ Պողոսն օգնեց
պատասխանել այդ հարցերին, օգտագործելով սերմը՝ մահկանացու
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մարմինը ներկայացնելու նպատակով, որը մահից և հողի մեջ թաղվելուց
հետո հարություն կառնի:

Ցուցադրեք (կամ գրատախտակին նկարեք) արեգակի, լուսնի և մի քանի
աստղերի նկարներ ։

• Երկրի վրայից դիտելիս,
արեգակի լույսը ինչպե՞ս է
համեմատվում լուսնի լույսի
հետ:

• Ինչպե՞ս է լուսնի լույսը
համեմատվում աստղերի լույսի հետ:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15.39-42-ը բարձրաձայն:
Համոզվեք, որ նա կարդում է նաև ծանոթագրություն ա-ում տեղադրված Ա
Կորնթացիս 15.40 -ի Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը: Դասարանին
խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե Պողոսը ինչպես օգտագործեց արեգակի,
լուսնի և աստղերի պայծառությունը, որպեսզի բացատրի Հարություն
առած մարմինների տարբերությունը: Կարող եք բացատրել, որ այդ
ենթատեքստում փառք բառը կարող է վերաբերել լույսին, շքեղությանը
կամ փայլին։

Ա Կորնթացիս 15.40-42-ը սուրբ գրության սերտման հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իերնց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Հղում արեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման գաղափարին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ հատվածի սերտման
հարցում:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների բացատրության և այդ ընտրված
հատվածները սերտելու լրացուցիչ միջոցառումների ցանկի համար տես այս ձեռնարկի
հավելվածը։

• Պողոսը ինչի՞ հետ համեմատեց արեգակի, լուսնի և աստղերի փառքը:
(Հարություն առած մարմինների հետ):

• Ի՞նչ կարող են լույսի և փառքի այդ տարբերություններն ուսուցանել
մեզ հարություն առած մարմիների մասին: (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ նրանք
բացահայտում են հետևյալ վարդապետությունը: Հարություն առած
մարմինների համար կան փառքի տարբեր աստիճաններ):

Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ
Սմիթի հետևյալ խոսքերը. Դասարանին խնդրեք լսել, թե ինչպես
հարություն առած մարմինների տարբեր փառքերը կտարբերվեն
իրարից: Նախքան ուսանողի կարդալը, բացատրեք, որ երբ Նախագահ
Սմիթը խոսեց «սելեստիալ մարմիններ,»-ի մասին, նա նկատի ուներ

ԴԱՍ  112

809



նրանց, ովքեր ձեռք են բերում սելեստիալ թագավորության բարձրագույն
աստիճանը (տես ՎևՈւ 131.1-4):

«Հարության ժամանակ կլինեն տարբեր մարմիններ, նրանք բոլորը նման
չեն լինի: Մարմինը, որը մարդը ստանում է սրանից հետո, կորոշի նրա տեղը:
Այնտեղ կլինեն սելեստիալ, թերեստրիալ և թելեստիալ մարմիններ: …

«… Ոմանք ձեռք կբերեն սելեստիալ մարմիններ` գովաբանության բոլոր
ուժերի և հավերժական բարձրացման հետ միասին: Այդ մարմինները՝
ինչպես մեր Փրկիչինը, կփայլեն արեգակի նման: … Նրանք, ովքեր մտնում

են թերեստրիալ արքայություն, կունենան թերեստրիալ մարմիններ և չեն փայլի արևի
նման, սակայն կլինեն ավելի չքնաղ, քան այն մարդկանց մարմինները, ովքեր ստանում են
թելեստիալ փառք» (Doctrines of Salvation, comp. Բրյուս Ռ. Մակքոնկի, 3 հատ. [1954–56],
2:286, 287):

• Ինչպե՞ս կտարբերվեն իրարից հարություն առած մարմինների
տարբեր փառքերը:

Գրատախտակին փակցրեք արեգակի գծապատկերը Սելեստիալ, բառի
հետ, լուսինը` Թերեստրիալ և աստղերը` Թելեստիալ բառերի հետ:
Յուրաքանչյուր գծանկարի կամ նկարների տակ գծեք մարմնի մի պարզ
պատկեր սելեստիալ մարմնի հետ, որն ունի ավելի մեծ փառք, քան
թերեստրիալը, իսկ թերեստրիալը ունի ավելին, քան թելեստիալը:

• Համաձայն Նախագահ Սմիթի,
ի՞նչ կորոշի մարմինը կամ
փառքը, որը անձը կստանա
Հարության ժամանակ:

• Համաձայն Նախագահ Սմիթի,
ի՞նչ կստանան սելեստիալ
արքայության բարձրագույն
աստիճանում սելեստիալ
մարմիններ ստացողները՝
որպես իրենց փառքի մի մաս,
որը չի ստանա սելեստիալ
մարմին չունեցողը: (Գրեք Գովաբանության ուժեր և հավերժական
բարձրացում սելեստիալ մարմնի գծապատկերի տակ):

Բացատրեք որ «գովաբանության ուժեր»-ը ներառում են այնպիսի
կյանքով ապրելու ունակությունը, որ Աստված է ապրում, իսկ
«հավերժական բարձրացում»-ը հավերժություններում միշտ երեխաներ
ունենալու ունակությունն է: Այդ օրհնությունները միայն հասանելի են
նրանց, ովքեր սելեստիալ արքայության բարձրագույն աստիճանում
վեհացած են (տես ՎևՈւ 131.1-4, 132.19-20):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք
Հարության ժամանակ սելեստիալ մարմին ստանալու համար, հրավիրեք
որևէ ուսանողի կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր 88.21-22-ը
բարձրաձայն: Հանձնարարեք դասարանին հետևել և փնտրել, թե մենք
ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի ստանանք սելեստիալ մարմին:

ԴԱՍ  112

810



• Մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ստանանք սելեստիալ մարմին:
(Բացատրեք, որ «մնալ սելեստիալ արքայության [օրենքում]»
[հատված 22] նշանակում է` ստանալ բոլոր արարողությունները,
կատարել և պահել բոլոր ուխտերը, որոնք անհրաժեշտ են սելեստիալ
արքայություն մտնելու համար):

• Ինչպե՞ս կարող է գիտելիքը փառքի և օրհնությունների մասին, որոնք
հասանելի են միայն հարություն առած արարածներին սելեստիալ
արքայության բարձրագույն աստիճանում, ազդել մահկանացու
կյանքում մարդու ընտրությունների վրա:

Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 15.42-52-ը բացատրելով, որ Պողոսը
հետագայում պարզաբանեց, թե ինչպիսին կլինի հարություն առած
մարմինը: Նա նկատի ուներ մահկանացու մարմինը որպես «բնական»
(հատվածներ 44, 46) և նեխման ենթակա, հարություն առած մարմին,
որպես «հոգևոր» (հատվածներ 44, 46) և «հավերժական» (հատված 52),
որը նշանակում է անմահ կամ մահվան ոչ ենթակա:

Ա Կորնթացիս 15.53-58
Պողոսը ցնծում է մահվան նկատմամբ Հիսուս Քրիստոսի տարած հաղթանակի
համար

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15․53-ը
բարձրաձայն։ Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով Պողոսի
ուսուցանած վարդապետությունը մեր մարմինների վիճակի մասին, երբ
հարություն ենք առնում:

• Համաձայն 53-րդ հատվածի, ինչպիսի՞ն կլինի մեր մարմինների
վիճակը Հարությունից հետո: (Ուսանողները կբացահայտեն
նմանատիպ մի վարդապետություն. Մենք հարություն կառնենք
հավերժական և անմահ վիճակում):

• Ի՞նչ եղանակներով մեր հարություն առած մարմինները կլինեն
անմահ: (Նրանք այլևս քայքայման կամ մահվան առարկա չեն լինի):

• Գիտելիքը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կունենա իր հարություն առած
մարմինը և կվայելի հավերժության համապատասխան փառքի
աստիճանը, ինչպե՞ս կազդի մահկանացու կյանքում մեր կայացրած
որոշումների վրա:

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին ուսումնասիրել
կորնթացիներին ուղղված Պողոսի առաջին նամակի շարունակությունը,
առաջարկեք բարձրացնել իրենց ձեռքերը, եթե երբևէ նրանց միջատ
է խայթել:

• Ինչպե՞ս կնկարագրեիք խայթված լինելու զգացողությունը:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում ընթերցել Ա Կորնթացիս 15.54–55-ը,
փնտրելով, թե ըստ Պողոսի, ինչը այլևս խայթոց չունի:

• Ըստ Պողոսի ի՞նչը այլևս խայթոց չունի: (Ֆիզիկական մահը:)

• Ի՞նչ եղանակներով կարող է ֆիզիկական մահը «խայթել» (հատված 55)
կամ թվալ, թե հաղթել է մեզ:
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• Ինչպե՞ս ֆիզիկական մահը «ընկղմուեցավ յաղթութեան մէջ» Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով (հատված 54):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պողոսի ուսմունքներից, թե
ինչո՞ւ ֆիզիկական մահը այլևս չունի մշտական խայթոց կամ որևէ
հաղթանակ մեզ վրա: (Համոզվեք, որ ուսանողները ներկայացնում են
նմանատիպ մի ճշմարտություն. Ֆիզիկական մահը Հիսուս Քրիստոսի
Հարության շնորհիվ հաղթանակ չունի մեզ վրա):

Բացատրեք, որ չնայած Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը հեռացրել է
խայթոցը, որը գալիս է ֆիզիկական մահից, կա մեկ այլ խայթոց մահվան
մեջ, որը դեռ կարող է մնալ: Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ
Ա Կորնթացիս 15․56-ը բարձրաձայն։ Խնդրել դասարանի անդամներին
հետևել, փնտրելով խայթոցը, որը կարող է մեր մահից հետո դեռևս մնալ:

• Ի՞նչ խայթոց կարող է դեռևս մնալ, երբ մահանանք:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Ա Կորնթացիս 15.57-58-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը,
որը գալիս է մեղքից և կարող է հեռացնել մահվան խայթոցը:

• Ըստ Պողոսի, ի՞նչը, կարող է հեռացնել մահվան խայթոցը, որը գալիս
է մեղքից:

• Համաձայն հատված 58-ի, Պողոսն ի՞նչ հրավիրեց իր ընթերցողներին
անել, շնորհիվ Հիսուս Քրիստոսի` մահվան նկատմամբ տարած
հաղթանակի:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք բացահայտել հատվածներ 56–58-ից այն
մասին, թե մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի խուսափենք մահվան
խայթից, որը գալիս է մեղքից: (Օգնեք ուսանողներին մի սկզբունք
գտնել նման հետևյալին. Եթե մենք անսասան և անխախտ ենք
ավետարանով ապրելիս, ապա մահվան խայթը, որը գալիս է մեղքից,
հեռացվում է Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով):

• Ի՞նչ է նշանակում լինել անսասան և անխախտ ավետարանով
ապրելիս:

• Ի՞նչ դեր է խաղում ապաշխարությունը անսասան և անխախտ լինելիս:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ իրենց սովորած
ճշմարտությունների կարևորությունը, անդրադարձեք գրատախտակին
գրի առնված ճշմարտություններին և հրավիրեք ուսանողներին
պատասխանել դրանց սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում կամ դասարանային նոթատետրերում. Հարության վերաբերյալ
ի՞նչ ճշմարտություններ եք սովորել, որոնք կարող են օգնել ձեզ առաքինի կյանքով
ապրել: Մի քանի րոպե անց որոշ ուսանողների խնդրեք դասարանի հետ
կիսվել իրենց գրածով։

Հրավիրեք ուսանողներին այսօր նպատակադրված անել մի բան, որ
ավելի անսասան և անխախտ լինեն ավետարանով ապրելիս:
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Ա Կորնթացիս 16
Պողոսը հանգանակություն է կազմակերպում Երուսաղեմում ապրող
աղքատների համար:
Ամփոփեք Ա Կորնթացիս 16.1–24-ը, բացատրելով, որ Պողոսը Կորնթացի
Սրբերին հանձնարարեց օգնել խնամել Երուսաղեմի աղքատներին ,
«հաստատ կացէք հավատքում» (հատված 13), և բոլոր բաները անել
«սիրով» (հատված 14):

Բերեք ձեր վկայությունը դասի ընթացքում բացահայտած
ճշմարտությունների վերաբերյալ։

Սուրբ Գրության Սերտում`Ա Կորնթացիս 15.40-42
Երկու ուսանողների հանձնարարեք կանգնել դասարանի առջև իրենց
սուրբ գրություններով։ Հանձնարարեք նրանց ձևացնել, որ դուք լսող եք,
իսկ նրանք փրկության ծրագրի մասին ձեզ ուսուցանող միսիոներական
ուղեկիցներ: Խնդրեք նրանց բացատրել, թե նրանք ինչ գիտեն մահվան և
Հարության մասին, օգտագործելով սուրբ գրության սերտման երկու
բաժինները Ա Կորնթացիս 15-ը նաև ուրիշ աղբյուրներ, որոնք կարող են
օգտակար լինել: Դասարանին խնդրեք կիսվել որևէ այլ բանով, երբ
նրանք կկամենան լսողին բացատրել մահվան և Հարության մասին:
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Կորնթացիներին գրված
Պողոսի երկրորդ
նամակի նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այդ գիրքը:
Պողոսի երկրորդ նամակը կորնթացիներին առանձնանում է տրտմության
մեջ իր սփոփող թեմաներով՝ թուլության մեջ ուժի, (Պողոսի կողմից
օրինակ բերված) ճշմարիտ ուսուցչին կեղծից զատելու: Պողոսի օրինակը
և ուսմունքները գրի առնված Բ Կորնթացիսում կարող են ոգեշնչել
ուսանողներին մնալ ճշմարիտ ու հավատարիմ հավերժական ուխտերին,
որ կապել են Աստծո՝, Հավերժական Հոր հետ, նշանակություն չունեն
հետևանքները կամ հանգամանքները:

Ո՞վ է գրել այդ գիրքը:
Պողոսը գրեց իր երկրորդ նամակն առ կորնթացիս (տես Բ Կորնթացիս
1.1-ում):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսի Ա Կորնթացիս գրելուց կարճ ժամանակ անց, Եփեսոսում
խռովություն եղավ ի դեմ նրա ուսմունքների (տես Գործք 19.23–41), և նա
մեկնեց Մակեդոնիա (տես Գործք 20.1, Բ Կորնթացիս 2.13, 7.5): Պարզվում
է, որ մինչ նա Մակեդոնիայում էր, գրեց Բ Կորնթացիս, մոտ մ.թ. 55–57թ.թ.
(տես Աստվածաշնչի Բառարան, «Պողոսի Նամակները», Սուրբ
գրությունների ուղեցույց, «Պողոսի Նամակները,» scriptures.lds.org):

Ո՞ւմ համար է գրված այդ գիրքը և ինչո՞ւ:
Բ Կորնթացիս գիրքը գրվել է կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին: Մինչ
Պողոսը Մակեդոնիայում էր իր երրորդ միսիոներական
ճանապարհորդության ժամանակ, Տիտոսը կորնթոսից նորություններ
բերեց նրան, որտեղ գրված էր, որ նրա ավելի վաղ ուղարկած նամակը
Սրբերը բարեհաջող ստացել էին (տես Բ Կորնթացիս 7.6-13):
Կորնթացիների ճյուղը առաջընթաց էր ապրում, բայց Պողոսը նաև
տեղեկացավ այնտեղի սուտ ուսուցիչների մասին, ովքեր այլասերում էին
Քրիստոսի անարատ վարդապետությունները: Պողոսի կորնթոս
կատարած նախնական՝ հավանաբար երկրորդ այցից որոշ ժամանակ
անց (Բ Կորնթացիս 1.15–16), երբ Պողոսը թվում է թե պատժել էր Սրբերից
ոմանց (տես Բ Կորնթացիս 2.1; 12.21), Երուսաղեմի տարածքի
քարոզիչները եկել էին կորնթոս և սկսել ուսուցանել Սրբերին , որ նրանք
պետք է ընդունեն Հրեական սովորությունները, ի հակադրություն Պողոսի
ուսմունքների: Բ Կորնթացիսի մեծ մասը ուղղված է այն խնդիրներին, որ
առաջացրել են այդ սուտ ուսուցիչները:
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Պողոսի նամակը ուղղված էր երկուստեք՝ նրանց, ովքեր ցանկանում էին
ավելի շատ լսել նրա խոսքերը (տես Բ Կորնթացիս 1–9) և նրանց, ովքեր
դժկամությամբ էին ընդունում նրա ուսմունքը (տես Բ Կորնթացիս 10–13):
Ընդհանուր առմամբ, Բ Կորնթացիսի տեքստը բացահայտում է այդ
նամակի մի քանի նպատակները:

1. Երախտագիտություն արտահայտել և զորացնել այն Սրբերին, ովքեր
իր նախորդ նամակին բարյացկամորեն են պատասխանել

2. Զգուշացնել սուտ ուսուցիչների մասին, ովքեր այլասերում էին
Քրիստոսի անարատ վարդապետությունը:

3. Պաշտպանել նրա անձնական բնավորությունը և հեղինակությունը
որպես Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ (տես Բ Կորնթացիս 10-13)

4. Քաջալերելու Կորնթացի Սրբերին շռայլ ֆինանսական ընծա կատարել
Երուսաղեմի աղքատացած Սրբերին (տես Բ Կորնթացիս 8-9)

Որո՞նք են այդ գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Մինչ Պողոսի նամակներից շատերը կենտրոնանում են
վարդապետության վրա, այդ նամակի մեծ մասն ընդգծում է Պողոսի
հարաբերությունը կորնթացի Սրբերի հետ ու նրա սերն ու
հոգատարությունը նրանց նկատմամբ: Չնայած Պողոսը կայուն էր
քննադատների նկատմամբ իր ունեցած հակադրությամբ, Կորնթացիս 2-ի
ողջ ընթացքում մենք տեսնում ենք նրան որպես մի նրբանկատ
քահանայության առաջնորդի, ով հոգ է տանում Սրբերի երջանկության և
բարեկեցության համար: Պողոսը նաև կիսվում է իր կյանքի որոշ
ինքնակենսագրական մանրամասներով և գրում իր «մարմնի համար
խայթի» մասին (Բ Կորնթացիս 12.7-ում):

Տեսիլքներում ու յայտնութիւններում գրի առնված Բ Կորնթացիս
12.2-4-ում, Պողոսը նկարագրեց իրեն որպես «մարդ Քրիստոսումը» ով
«յափըշտակուեցաւ մինչեւ երրորդ երկինքը,» որտեղ նա անասելի բաներ
լսեց ու տեսավ: Հարություն առած մարմինների փառքերի տարբերության
վերաբերյալ այդ տեսիլքը, իր նախկին վարդապետական
հայտարարության հետ միասին՝ (տես Ա Կորնթացիս 15.35–44-ում),
կարող է դիտվել որպես աստվածաշնչյան զուգահեռ տեսիլքին՝ գրի
առնված Վարդապետություն Եվ Ուխտեր 76-ում:

Համառոտ շարադրանք
Բ Կորնթացիս 1-5-ում Պողոսը վկայում է, որ Աստված մխիթարում է իր
երեխաներին իրենց բոլոր դժբախտությունների մեջ: Նա հորդորում է
Սրբերին սիրել և ներել մեկը մյուսին: Ավետարանը և Տիրոջ Հոգու
գործերը ավելի փառապանծ են, քան Մովսեսի օրենքի գրինը: Պողոսը
քաջալերում է իր ընթերցողներին իրենց թշվառության պահերին և
հիշեցնում նրանց Աստծո սիրո ու փառքի հավերժական բնույթի մասին:
Նա օգնում է ընթերցողներին հասկանալ, որ իրենք կարիք ունեն հաշտվել
Աստծո հետ Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով:

Բ  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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Բ Կորնթացիս 6-13 Սուտ ուսուցիչների կողմից քննադատության և
ընդդիմության ենթարկվելիս, Պողոսը պաշտպանում է իր
ապահովությունը որպես Տիրոջ ծառա ու հրավիրում իր ընթերցողներին
առանձնանալ աշխարհից: Նա ուսուցանում է «Աստուծոյ ուզած կերպով
տրտմությունը» (տես Բ Կորնթացիս 7.10): Պողոսը Երուսաղեմի
աղքատներին իրենց ներդրումների համար շնորհակալություն է
հայտնում կորնթացի Սրբերին ու քաջալերում նրանց շարունակել տալ
առատաձեռնորեն: Նա խիստ քննադատության ենթարկեց «սուտ
առաքյալներին» (Բ Կորնթացիս 11.13): Պողոսը փառաբանում է Տիրոջը և
կիսվում իր ձախորդությունների և առ Հիսուս Քրիստոս հավատքի
կենսագրական մանրամասներով: Նա գրում է երրորդ երկնքում իր
տեսիլքի մասին: Պողոսը հրավիրում է Սրբերին քննության ենթարկել
իրենց և ապացուցել, որ իրենք հավատարիմ են:

Բ  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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ԴԱՍ 113

Բ Կորնթացիս 1-3
Նախաբան
Պողոսը գրեց Կորնթոսի Սրբերին և բացատրեց, թե նրանք
ինչպես կարող են սփոփել մյուսներին: Նա հորդորեց
նրանց նաև ներել մեղավորին, ով եղել է իրենց կրոնական

եղբայրությունում: Պողոսը ուսուցանեց Սրբերին, որ եթե
նրանք դառնան դեպի Տերը, ավելի կնմանվեն Աստծուն:

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Կորնթացիս 1
Պողոսը ուսուցանում է կորնթացի Սրբերին, ինչպես սփոփել մյուսներին:
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանց
ծանոթներից մեկը դժվար փորձություն կամ տրտմություն է ապրել:

• Ի՞նչ էիք դուք արել, որ օգնեք նրան։

• Դուք երբևէ ցանկացե՞լ եք սփոփել մեկին փորձության ժամանակ,
սակայն չեք իմացել` ինչպես:

Հրավիրեք ուսանողներին Բ Կորնթացիս 1-ը ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց սովորել, թե
ինչպես սփոփել մյուսներին իրենց փորձությունների և
տրտմությունների մեջ:

Բացատրեք, որ երբ Պողոսը գրեց Ա Կորնթացիս, Եփեսոսում խռովություն
բարձրացավ՝ ի պատասխան նրա ուսմունքների: (Տես Գործք 19.23–41:
Ուշադրություն. Ասիան Հռոմեական գավառ էր ժամանակակից
Թուրքիայում): Պողոսը հեռացավ Եփեսոսից և գնաց Մակեդոնիա, որտեղ
Տիտոսը նրան լուր բերեց, որ Պողոսի գրած նամակը Կորնթոսի Սրբերի
կողմից լավ է ընդունվել: Պողոսը նաև տեղեկացավ, որ Սրբերը
դժվարություններ էին կրում, և որոշ կեղծ ուսուցիչներ Կորնթոսում
Քրիստոսի ճշմարիտ ուսմունքը այլասերում էին: Պողոսը գրեց Բ
Կորնթացիս թուղթը Սրբերին հանդարտեցնելու և լուծում տալու այն
խնդիրներին, որ այդ անկոչ ուսուցիչներն առաջացրել էին:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Բ Կորնթացիս 1.1-5-ը: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ ասաց Սրբերին նրանց
ձախորդությունների մասին։

• Պողոսը ի՞նչ էր ասել Սրբերին Աստծո մասին հատված 3-ում որը,
հնարավոր է, սփոփել էր նրանց իրենց դժբախտությունների մեջ:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել հատված 4-ից այն մասին, թե
մենք ինչ կարող ենք անել, երբ ստանում ենք Երկնային Հոր
սփոփանքը: (Ուսանողները պետք է ներկայացնեն նմանատիպ մի
ճշմարտություն. Երբ Երկնային Հայրը սփոփում է մեզ մեր
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դժբախտության պահին, մենք նույնպես կարող ենք օգնել ուրիշներին`
ստանալու Նրա սփոփանքը):

• Որքանո՞վ է փորձությունների ժամանակ Աստծո սփոփանքը
ստանալը օգնել ձեզ որևէ մեկին սփոփել: (Կիսվեք ձեր
փորձառություններով, մինչ ուսանողները կմտածեն իրենց
սեփականի մասին):

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 1.6-8-ը, բացատրելով, որ Պողոսը պատմեց
Կորնթացի Սրբերին դաժան ու կյանքին սպառնացող
դժբախտությունների մասին, որ նա և իր ուղեկիցները կրել էին
Եփեսոսում ավետարանը քարոզելիս:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 1.9-11-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե ի՞նչը օգնեց
Պողոսին և նրա ուղեկիցներին իրենց փորձությունների ժամանակ:

• Ի՞նչը օգնեց Պողոսին և նրա ուղեկիցներին իրենց փորձությունների
ժամանակ:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող եք սովորել հատված 11-ից այն մասին, թե
մենք ինչպես կարող ենք օգնել մարդկանց, ովքեր փորձություններ են
ունենում: (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել,
սակայն հավաստիացեք, որ նրանք ճանաչեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Մեր աղոթքները կարող են օգնել նրանց, ովքեր
փորձությունների մեջ են):

• Ինչո՞վ կարող են մեր աղոթքները օգնել մեկին, ով փորձությունների
մեջ է:

• Ինչպե՞ս են ուրիշների աղոթքները օգնել ձեզ փորձության պահին:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 1.12-24-ը, բացատրելով, որ Պողոսը ուրախացավ
նրանցով, ովքեր ընդունել էին խորհուրդը, որ նա տվել էր իր առաջին
նամակում: Հատված 15-20-ում Պողոսը պատասխանեց նրանց, ովքեր
նրան սխալ էին համարել, երբ փոխել էր նրանց այցելելու իր ծրագրերը:
Պողոսի որոշ քննադատներ , ասում էին, քանի որ Պողոսը փոխել էր իր
ճամփորդական ծրագրերը, նրանք այլևս չէին կարող նրան կամ նրա
ուսմունքներին վստահել: Պողոսը հայտարարեց, որ ավետարանի
ուղերձը ճշմարիտ էր, անկախ իր ծրագրերի փոփոխությունից:

Բ Կորնթացիս 2
Պողոսը հորդորեց Կորնթոսի Սրբերին ներել մեղավորին

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի այնպիսի ժամանակի մասին, երբ
մի անձնավորություն վնասել կամ վիրավորել էր նրանց կամ մեկին, ում
սիրում են:

• Ինչո՞ւ է դժվար ներել այդ անձնավորությանը:

Հրավիրեք ուսանողներին Բ Կորնթացիս 2 գլուխն ուսումնասիրելիս
առանձնացնել ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց հասկանալ, թե
ինչու է կարևոր ներել բոլոր մարդկանց:
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Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Պողոսը կորնթացիներին ուղղված առաջին
նամակում հանդիմանել էր նրանց անհնազանդության և հավատի
պակասի համար: Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 2.1-4-ը
բարձրաձայն: Դասարանին հանձնարարեք հետևել, փնտրելով, թե ըստ
Պողոսի Կորնթոսի Սրբերը ինչ կիմանային իր հանդիմանության մասին:

• Համաձայն հատված 4-ի, Պողոսն ի՞նչ էր ցանկանում, որ Սրբերն
իմանային նրանց հանդիմանելու շարժառիթի մասին:

• Ինչպե՞ս կարող է հանդիմանությունը կամ ուղղումը վկայություն լինել
որևէ մեկի` մեր նկատմամբ տածած սիրո մասին:

Ամփոփել Բ Կորնթացիս 2.5-6-ը բացատրելով, որ Պողոսը գրել է
Եկեղեցու անդամի մասին, ով մեղք է գործել ուրիշ Եկեղեցու անդամների
նկատմամբ և նրանց տրտմեցրել: Արդյունքում Եկեղեցին նրան կարգի էր
հրավիրել:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 2.7-8-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, ըստ
Պողոսի, Սրբերը ինչպես պետք է վերաբերվեն այդ մարդուն։

• Սրբերը ինչպե՞ս պետք է վերաբերվեին այդ մարդուն, ով այդքան
տրտմություն էր պատճառել նրանց:

Բացատրեք, որ նույնիսկ եթե այդ մարդը մեղք էր գործել, նրա հոգու
արժեքը մեծ է Աստծո աչքում» (ՎևՈւ 18.10): Պողոսը հորդորել էր Սրբերին
ներել, սփոփել ու սիրել այդ մարդուն, օգնել նրան ապաշխարել:

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Բ Կորնթացիս 2.9–11
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով մեկ այլ պատճառի վրա, թե
ինչու Պողոսը ասաց, որ Սրբերը պետք է ներեն ուրիշներին:

• Համաձայն ինչի՞ Պողոսը ուսուցանեց Սրբերին հատված 11-ում, թե որն
է մեկ այլ պատճառը, որ մենք պետք է ներենք ուրիշներին: (Իրենց
խոսքերով պատմելով ուսանողները պետք է հասկանան հետևյալ
ճշմարտությունը. (Եթե մենք չներենք ուրիշներին, սատանան
առավելություն կունենա մեր նկատմամբ։ Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն այդ ճշմարտությունը հատված 11-ում)։

Նշեք, որ ուրիշներին ներել, չի նշանակում, որ մեղավորը չպիտի
հաշվետու լինի իր գործողությունների համար: Ոչ էլ նշանակում է, որ
մենք պետք է դնենք մեզ այնպիսի իրավիճակներում, որ մարդիկ
կարողանան մեզ վատ վերաբերվել: Ընդհակառակը, ներել նշանակում է
սեր ցուցաբերել նրանց հանդեպ, ովքեր վիրավորել են մեզ և զայրույթ ու
բարկություն չտածել նրանց հանդեպ: Մեզանից պահանջվում է ներել
բոլոր մարդկանց: (Տես Սուրբ Գրությունների ուղեցույց, «Ներիր,»
scriptures.lds.org; ՎևՈւ 64.9–11):

• Ըստ ձեզ, սատանան ի՞նչ առավելություն ունի մեր նկատմամբ, երբ
մենք ուրիշներին չենք ներում:
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Օգնել ուսանողներին զարգացնել սկզբունքի ավելի խորը
հասկացողություն:
Ուսանողները պետք է հասկանան վարդապետությունն ու սկզբունքը, նախքան այն
կիրառելը: Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ վարդապետությունը կամ սկզբունքը,
տվեք այնպիսի հարցեր, որոնք պարզորոշ կերպով մեկնաբանում են դրա իմաստը,
խրախուսում են ուսանողներին դրա մասին մտածել ժամանակակից ենթատեքստում կամ
հորդորում ուսանողներին մեկնաբանել, թե ինչպես են նրանք հասկանում դա։

Վկայեք ուրիշներին ներելու կարևորությունը: Հրավիրեք ուսանողներին
մտածել, թե կան արդյոք մարդիկ, ում իրենք պետք է ներեն: Խրախուսեք
նրանց նպատակ դնել՝ ներել այդ անձնավորությանը, որ սատանան
առավելություն չունենա նրանց նկատմամբ:

Բացատրեք, որ Բ Կորնթացիս 2.14-ում Պողոսը գրեց, որ շնորհակալ է
Աստծուն, որ ամեն ժամանակ «[մեզ] յաղթող է անում Քրիստոսումը»,
նույնիսկ դժվար ժամանակներում:

Բ Կորնթացիս 3
Պողոսը ուսուցանում է Կորնթոսի Սրբերին, որ երբ նրանք շրջվեն դեպի Տերը,
ապա ավելի կնմանվեն Աստծուն

Բացատրեք, որ երբ Պողոսը բացակայում էր Կորնթոսից, որոշ կեղծ
ուսուցիչներ սկսեցին հակադրվել Պողոսի ուսմունքներին և փորձեցին
վարկաբեկել Պողոսին` ասելով նորադարձներին, որ նրանք դեռևս պետք
է հետևեն Մովսեսի օրենքին: Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 3.1-ը
բացատրելով, որ ի պատասխան նրանց, ովքեր փորձում էին վարկաբեկել
իրեն, Պողոսը Կորնթոսի անդամներին հռետորական հարց տվեց, թե
արդյոք ինքը կարիք ուներ տալ նրանց «բնութագրող [նամակ]», որը
կվկայեր իր բնավորության ու օրինավորության մասին՝ որպես Հիսուս
Քրիստոսի ճշմարիտ Առաքյալի: (Բացատրեք, որ Պողոսի ժամանակ
համայնքի նորեկները պետք է ունենային բնութագրող նամակներ իրենց
հետ: Այդ նամակները ներկայացնում էին նորեկներին և վկայում նրանց
լավ բնավորության մասին:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 3.2-3-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, և գտնել, թե ըստ Պողոսի ինչն էր
ծառայում որպես իր գովեստի նամակ:

• Ի՞նչն էր ծառայում որպես իր գովեստի նամակ: (Սրբերի փոխված
կյանքերը նամակի էին նման հենց Իրենից՝ Քրիստոսից):

• Ի՞նչ է նշանակում «ամեն մարդկանցից իմացուած եւ կարդացուած»
արտահայտությունը հատված 2-ում: (Շատ մարդիկ առաջին հերթին
կծանոթանան Եկեղեցուն և կդատեն նրա ճշմարտացի լինելու մասին՝
Եկեղեցու անդամների վարքից և օրինակներից ելնելով):

Մատնանշեք «ոչ թե քարի տախտակների վրայ, այլ սրտի մարմնեղէն
տախտակների վերայ» արտահայտությունը հատված 3-ում և բացատրեք,
որ Մովսեսի ժամանակ պատվիրանները գրվել էին քարի տախտակների
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վրա: Պողոսը ուսուցանեց կորնթացի Սրբերին, որ Սուրբ Հոգու զորության
միջոցով պատվիրանները գրվել էին իրենց սրտերում:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 3.5-13-ը, բացատրելով, որ Պողոսը
պատճառաբանեց, որ եթե Մովսեսի հին օրենքը, որը պետք է փոխվեր,
ինքնին հրաշալի էր, ապա ավետարանի հավերժական ուխտի փառքը
նույնիսկ ավելի մեծ է: Պողոսը հիշեցրեց Կորնթոսի Սրբերին, որ Մովսեսը
քող էր կրում իր երեսի վրա Տիրոջ հետ խոսելուց հետո, երբ ցած իջավ
Սինայ Սարի վրայից, քանի որ Իսրայելի զավակները վախեցել էին
փառքից, որը ճառագում էր նրա դեմքից:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կարդալ Բ Կորնթացիս 3.14-15-ը
բարձրաձայն և խնդրեք ուսանողներին հետևել`ուշադրություն դարձնելով,
թե ըստ Պողոսի, իր ժամանակի հրեաներն ինչո՞վ էին նման
իսրայելացիներին, ովքեր վախենում էին փառքից, որ ճառագում էր
Մովսեսի դեմքից:

• Ըստ Պողոսի, իր ժամանակի հրեաներն ինչո՞վ էին նման
իսրայելացիներին, ովքեր պահանջեցին, որ Մովսեսը քող կրի:

• Ի՞նչ կարող են հետևյալ արտահայտությունները` «նորանց միտքը
կուրացաւ» հատված 14 և «[մի քօղ ընկած է] նորանց սրտերի վերայ»
հատված 15 նշանակել:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 3.16-18-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ըստ Պողոսի խոստման,
ինչը կհեռացնի թյուրիմացության քողը մարդկանց սրտերից ու մտքերից:
Նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը փոխում է «երբ որ դեպի Տերը
կդառնան» արտահայտությունը հատված 16-ում «երբ սիրտը կդառնա
դեպի Տերը» արտահայտությամբ (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Բ
Կորնթացիս 3.16):

• Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության՝ Բ Կորնթացիս 3.16-ի,
մարդիկ ի՞նչ էին հարկադրված անել, որ թյուրիմացության քողը
հեռացնեն:

Գրեք գրատախտակին. Երբ մենք դարձնում ենք մեր սրտերը դեպի Տերը…

• Համաձայն հատված 18-ի, ի՞նչ է պատահում նրանց, ովքեր դառնում են
դեպի Տերը և թյուրիմացության քողը հեռացնում: (Բացատրեք, որ
«նույն պատկերի նման կերպարանափոխվում ենք փառքից դեպի
փառք» արտահայտությունը վերաբերում է աստիճանական
փոփոխությանը, որ մենք ստանում ենք Հոգու միջոցով, որը օգնում է
մեզ ավելի նմանվել Աստծուն):

Ավարտեք գրատախտակի հայտարարությունը այնպես, որ այնտեղ
գրված լինի. «Երբ մենք դարձնենք մեր սրտերը դեպի Տերը, ապա
կունենանք Հոգին, որը աստիճանաբար կօգնի մեզ ավելի նմանվել
Աստծուն»:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում մեր սրտերը դարձնել դեպի Հիսուս
Քրիստոսը։
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Հանձնարարեք ուսանողներին մեկ րոպե հատկացնել իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
նոթատետրերում գրի առնելու այն եղանակները, որոնցով մարդիկ
կարող են դարձնել իրենց սրտերը դեպի Հիսուս Քրիստոսը: Հրավիրեք
մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց ցուցակներով:

Հանձնարարեք ուսանողներին խորհել, թե Հոգին ինչպես է փոխել նրանց
կամ մեկին, ում նրանք ճանաչում են: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների
իրենց փորձառություններով կիսվել դասարանի հետ:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող էին նրանք անել, որ
ավելի լիարժեք դառնային դեպի Տերը: Հրավիրեք նրանց նպատակ դնել
դառնալ դեպի Տերը, որ ստանան Հոգին և ավելի նմանվեն Աստծուն:
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ԴԱՍ 114

Բ Կորնթացիս 4-5
Նախաբան
Կորնթոսի Սրբերին ուղղված իր նամակում Պողոսը
ուսուցանեց, որ այս կյանքի փորձություններն ու
տրտմությունները ժամանակավոր են ու փոքր`
համեմատած հավերժության օրհնությունների հետ: Նա

նաև ուսուցանեց Սրբերին Դատաստանի մասին և
վկայեց, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ Աստծո հետ հաշտվելու
հնարավորություն տվեց:

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Կորնթացիս 4
Պողոսը վկայում է, որ չնայած հուզվում է, սակայն անվճռական կամ
անհանգստացած չէ

Առարկաներ և նկարներ

Հաճախ դժվար է ուսուցանել ավետարանի անտեսանելի տեսակետները: Առարկայական
դասերը արդյունավետ եղանակ են ուսանողներին օգնելու համար` հասկանալ հոգևոր
սկզբունքները:

Ցուցադրել նկար 1-ը:

• Ի՞նչ է այդ նկարը պատկերում:

• Ի՞նչ կմտածի մարդը, ում հրում
են, այն անձնավորության
մասին, ով հրում է իրեն:

Ցուցադրեք նկար 2-ը:
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• Տեսնելով առաջին նկարը ավելի
ընդարձակ համատեքստում,
ինչո՞վ է փոխվում ձեր կարծիքը
պատկերվածի մասին:

Բացատրեք, որ Պողոսը գրեց
կորնթացի Սրբերին, որ նրանց
օգնի տեսնել իրենց
ձախորդությունները ավելի խոշոր
համատեքստում: Հրավիրեք
ուսանողներին, ուսումնասիրելիս
փնտրել ճշմարտություններ Բ
Կորնթացիս 4-ում, որտեղ Պողոսը
ուսուցանեց Սրբերին նրանց
ձախորդությունների մասին:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 4.1-7-ը
բացատրելով, որ Պողոսը
կորնթացի Սրբերին
հավաստիացրեց, որ անկեղծորեն
նրանց քարոզել էր ավետարանը: Նա ուսուցանեց, որ սատանան՝ «Այս
աշխարհքի աստվածը» (հատված 4-ում), աշխատում է հեռու պահել
մարդկանց ավետարանը ընդունելուց: Պողոսը համեմատեց իրեն և իր
ընկեր սպասավորներին հողի անօթների հետ, որոնք պարունակում են
«գանձ»-ը՝ «Աստծոյ փառքի գիտութեան լուսաւորութիւնը տալու համար»
(հատվածներ 6-7):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 4.8-9-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
Պողոսը նկարագրեց իր միսիոներական աշխատանքների
մարտահրավերները։

• Ինչպե՞ս էր Պողոսը նկարագրել իր միսիոներական աշխատանքի
մարտահրավերները:

• Ի՞նչ արտահայտություններ է օգտագործել Պողոսը նկարագրելու
համար, թե ինչպես է ինքը պատասխանել այդ մարտահրավերներին:

• Դուք ինչո՞ւ եք կարծում, որ Պողոսը, ենթարկվելով այդ
մարտահրավերներին, կարող էր պահպանել դրական վերաբերմունք:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 4.11-14-ը բացատրելով, թե Պողոսը ուսուցանեց,
որ չնայած որոշ մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար
կմահանան, բայց նրանց մահը կլինի ժամանակավոր:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 4.14-16-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` փնտրելով, թե Պողոսը ինչ
գիտեր, որ օգնեց նրան դիմանալ փորձություններին ու հալածանքին:

• Պողոսը ի՞նչ գիտեր, որ օգնեց նրան դիմադրել փորձություններին և
հալածանքին:
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• Ի՞նչ է նշանակում «թէ եւ մեր դրսի մարդը փչանում է, բայց մեր ներսի
մարդն օրեցօր նորոգվում է» (հատված 16) արտահայտությունը:
(Չնայած Պողոսը և նրա ընկերակիցները ֆիզիկապես կմահանային,
սակայն նրանց ոգիները ամրանում էին օրեցօր):

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Հրավիրեք ուսանողների
յուրաքանչյուր զույգին կարդալ Բ Կորնթացիս 4.17-18-ը միասին

բարձրաձայն, փնտրելով փորձությունների ու տրտմությունների
վերաբերյալ ճշմարտությունները, որ Պողոսը ուսուցանեց Սրբերին:
Խնդրեք յուրաքանչյուր զույգին աշխատել միասին, գրելով հետևյալ
հարցերի պատասխանները իրենց դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում: Դուք կարող եք
գրել հարցերը տպված թերթիկի վրա կամ գրատախտակին.

Բ Կորնթացիս 4.17-18
1. Ի՞նչ ճշմարտություններ էր Պողոսը ուսուցանել Սրբերին փորձությունների ու

տրտմությունների վերաբերյալ:
2. Ինչո՞ւ է կարևոր տեսնել մեր տրտմությունները Երկնային Հոր ծրագրի ավելի

ընդարձակ համատեքստում:
3. Երբ եք տեսել, որ որևէ մեկը ուժեղ մնա փորձությունների ընթացքում, քանի որ նա իր

տրտմությունները տեսել է Երկնային Հոր ծրագրի ավելի ընդարձակ համատեքստում:

Բավարար ժամանակից հետո հորդորեք ուսանողներին կիսվել
գրատախտակի առաջին հարցի վերաբերյալ իրենց պատասխաններով։
(Ուսանողները կարող են նշել մի շարք հնարավոր ճշմարտություններ,
ներառյալ հետևյալը. Այս կյանքում իմ ունեցած փորձություններն ու
տրտմությունները փոքր են` համեմատած հավերժական
օրհնությունների և զարգացման հետ, որոնք գալիս են, եթե մենք
հավատարմորեն տանում ենք դրանք։ Քանի որ ժամանակավոր
տրտմությունները կարող են հասցնել հավերժական զարգացման ու
փառքի, անախորժությունների ժամանակ մենք չպիտի հուսահատվենք:
Մեր տրտմությունների մեջ կա հավերժական նպատակ, նույնիսկ, երբ
մենք չենք կարող տեսնել այդ մահկանացու կյանքում:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների զեկուցել երկրորդ հարցի իրենց
պատասխանները: Նրանց զեկույցից հետո ուղղեք հետևյալ լրացուցիչ
հարցերը.

• Ի՞նչ եղանակներով կարող են մեր փորձություններն ու
տրտմությունները բերել զարգացման:

• Հիշելով այդ հավերժական ճշմարտությունները, ինչպես կարող ենք
օգնել մեզ հավատարմորեն տանել փորձություններն ու
տրտմությունները:

Մի քանի ուսանողների խնդրեք կիսվել երրորդ հարցի վերաբերյալ
իրենց պատասխաններով: Կարող եք կիսվել նաև ձեր անձնական
փորձառությամբ։
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Բ Կորնթացիս 5
Պողոսը ուսուցանում է Սրբերին Դատաստանի և Հիսուս Քրիստոսի
Քավության մասին

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք մի հարցման թերթիկ։ Խնդրեք
յուրաքանչյուրին կիսով չափ ծալել թուղթը ու գրել իր անունը մի կեսի
վրա և Երկնային Հայր` մյուս կեսի վրա: Բացատրեք, որ երբ մենք երկիր
եկանք՝ հեռացանք Երկնային Հոր ներկայությունից: Առաջարկեք
ուսանողներին երկու կեսի բաժանել իրենց թղթերը ու պահել երկու կեսը
առանձին:

• Ինչպե՞ս կարող է պատռված թուղթը ներկայացնել, թե ի՞նչ տեղի
ունեցավ, երբ մենք հեռացանք Երկնային Հոր ներկայությունից և
եկանք երկիր` մահկանացու կյանքի փորձ ձեռք բերելու:

Հրավիրեք ուսանողներին, ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ
Բ Կորնթացիս 5-ում, որոնք կօգնեն նրանց հասկանալ, թե մենք ինչ պետք
է անենք, որ վերադառնանք դեպի Երկնային Հոր ներկայություն:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 5.1-6-ը բացատրելով, որ Պողոսը հաստատեց,
որ չնայած մահկանացու կյանքում մենք հեռանում ենք Աստծուց և ի
վերջո կմահանանք, սակայն հարություն կառնենք և կրկին կապրենք:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Բ Կորնթացիս 5.6-7-ը մտքում,
փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը Սրբերին անել, իմանալով, որ
մահկանացու կյանքում Աստծուց օտարացած էին:

• Պողոսը ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց մեր մահկանացու կյանքում
Աստծուց օտարացած լինելու մասին։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր խոսքեր օգտագործել, սակայն հավաստիացեք, որ նրանք
ընդունում են հետևյալ ճշմարտությունը. Քանի որ մենք օտարացած
ենք Աստծուց մահկանացու կյանքում, պետք է հավատով գնանք և ոչ
թե երևույթով: Հրավիրեք յուրաքանչյուր ուսանողի գրել այդ
ճշմարտությունը թղթի այն կեսի վրա, որտեղ իր անունն է:)

• Ի՞նչ է նշանակում «հաւատքով ենք գնում,[եւ] ոչ թէ երեւոյթով»:
(հատված 7):

• Որո՞նք են այն մի քանի իրավիճակների կամ որոշումների
օրինակները, որոնցում, հնարավոր է, որ դուք հայտնվեք, և որոնք
ձեզանից կպահանջեն հավատքով գնալ և ոչ երևույթով: (Ուսանողների
պատասխանները գրեք գրատախտակին. Նրանց պատասխանները
հնարավոր է ներառեն` հետևել Եկեղեցու չափանիշներին, որոշել
ծառայել միսիայում կամ կիսվել իրենց վկայություններով):

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ իրենք կամ
ինչ-որ մեկն իրենց ծանոթներից հավատքով է գնացել և ոչ թէ երևույթով:
Հրավիրեք նրանցից մի քանիսին կիսվել իրենց փորձառություններով:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել ներկայիս իրավիճակի կամ կայացվող
որոշման մասին, որոնց դեմ իրենք պայքարում են հավատքով։
Քաջալերեք նրանց հավատքով առաջնորդվել այդ և բոլոր
իրավիճակներում:
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Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 5.8-10 բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել, փնտրելով, թե ինչ ասաց Պողոսը, որ մենք
անենք, մինչ մահկանացու կյանքում օտարացած ենք Աստծուց։

• Համաձայն հատված 9-ի, ի՞նչ է Պողոսը ասել, որ մենք անենք` մինչ
մահկանացու կյանքում օտարացած ենք Աստծուց:

• Հիմնվելով Պողոսի ուսմունքների վրա գրի առնված հատված 10-ում,
ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն մասին, թե ինչո՞ւ պիտի
աշխատենք լավ գործեր անել այս կյանքում: (Չնայած ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Մեզանից յուրաքանչյուրը
պետք է դատվի Հիսուս Քրիստոսի կողմից` համաձայն մահկանացու
կյանքում մեր կատարած գործերի: Կարող եք առաջարկել
ուսանողներին, որ նշեն արտահայտությունները 10-րդ հատվածում,
որոնք ուսուցանում են այդ ճշմարտությունը)։

Առաջարկեք ուսանողներին խորհել փոփոխությունների մասին, որ
հնարավոր է, նրանք կարիք ունեն կատարել, որպեսզի
նախապատրաստվեն այն ժամանակի համար, երբ նրանք կդատվեն
Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Խրախուսեք նրանց հետամուտ լինեն իրենց
ստացած որևէ հոգևոր հուշումի:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 5.15-16-ը բարձրաձայն:
Հրավիրեք այդ ուսանողին նաև կարդալ բարձրաձայն Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը Բ Կորնթացիս 5.16-ի (Բ Կորնթացիս 5.16,
ծանոթագրություն ա): Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել`
գտնելով, թե ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը մեզ համար, որպեսզի
վերադառնանք Երկնային Հոր ներկայության մեջ։

• Ըստ 15-րդ հատվածի, ի՞նչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, որ օգներ մեզ
վերադառնալ Երկնային Հոր մոտ:

• Համաձայն հատվածներ 15-16-ի, հավատացյալներն ի՞նչ պիտի անեն
Հիսուս Քրիստոսի Քավության պատճառով։ (Հավատացյալներն
ապրում են Քրիստոսակենտրոն կյանքով և չեն հետևում աշխարհի
ճանապարհներին կամ հանձնվում մարմնական պահանջներին:
Առաջարկեք յուրաքանչյուր ուսանողի գրել այդ խոսքերը թղթի մի
կեսի վրա, որի վրա գրված է իր անունը):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 5.17-19-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել`փնտրելով, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը կարող է օգնել Սրբերին վերադառնալ դեպի Երկնային Հոր
ներկայություն։

• Ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը օգնել մեզ
վերադառնալ դեպի Երկնային Հոր ներկայություն։ (Ուսանողների
պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող
ենք դառնալ նոր ստեղծվածներ ու հաշտվել Աստծո հետ: Առաջարկեք
ուսանողներին գրել այդ ճշմարտությունը թղթի կեսի վրա, որի վրա
գրված է «Երկնային Հայր»):
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել «նոր ստեղծուած»:
(հատված 17):

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Մոսիա 27.23–26-ը մտքում, փնտրելով
հավելյալ մանրամասներ, թե ինչ է նշանակում դառնալ նոր ստեղծված:
Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողի կիսվել
իրենց գտածով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ
արտահայտությունը: Դասարանին խնդրեք լսել նրա բացատրությունը, թե
մենք ինչպես կարող ենք դառնալ նոր ստեղծվածներ:

«Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի գոյությունը հիմնարար և մշտատև
փոփոխություն է առաջացնում մեր բուն էության մեջ, որը հնարավոր է
դառնում Փրկիչի Քավության միջոցով: Ճշմարիտ դարձը փոփոխություն է
առաջացնում այն մարդու համոզմունքներում, սրտում և կյանքում, ով
ընդունում և ենթարկվում է Աստծո կամքին (տես Գործք 3.19, 3 Նեփի 9.20) և
ներառում է մի գիտակցական պարտավորվածություն` դառնալու Քրիստոսի

աշակերտը:

«… Քանզի մենք հարգում ենք փրկության և փառաբանման արարողություններն ու
ուխտերը (տես Վ և Ու 20.25), «առաջ մղվեք Քրիստոսի հանդեպ հաստատամտությամբ»
(2 Նեփի 31.20), և հավատքով կհամբերեք մինչև վերջ (տես ՎևՈւ 14.7), եթե մեկը
Քրիստոսումն է՝ նոր ստեղծված է (տես 2 Կորնթացիս 5.17)» («Դարձ դեպի Տերը», Ensign
կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 107):

Առաջարկեք յուրաքանչյուր ուսանողի միացնել թղթի երկու կեսերը:
Բացատրեք, որ համաձայնեցնել նշանակում է միացնել նախկինում
առանձնացված երկու կողմերը: Ադամի Անկման և նաև մեր մեղքերի
պատճառով դարձել ենք հոգևոր առումով մեր Երկնային Հորից
օտարացած: Հիսուս Քրիստոսը Իր Քավության միջոցով առաջարկում է
հաշտեցնել մեզ Հոր հետ և վերականգնել Նրա հետ մեր
հարաբերությունը:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 5.20-21-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանին փնտրել, թե Պողոսը ինչ հորդորեց անել իր
ժողովրդին:

• Ի՞նչ էր Պողոսը հորդորել անել Կորնթոսի Սրբերին:

• Ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի մասին, որը գրի է առնված
հատված 21-ում: (Չնայած Հիսուս Քրիստոսը մեղք չուներ, սակայն նա
տառապեց մեր մեղքերի համար, որ մենք արդարացվենք):

Բերեք ձեր վկայությունը դասի ընթացքում բացահայտած
ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Խնդրեք ուսանողներին ամփոփել գրի
առնված ճշմարտությունների ցուցակը և խորհել, թե ինչ պետք է անեն, որ
Աստծո հետ դառնան կամ մնան հաշտ: Խրախուսեք նրանց հետամուտ
լինեն իրենց ստացած որևէ հոգևոր հուշումի:
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ԴԱՍ 115

Բ Կորնթացիս 6-7
Նախաբան
Պողոսը շարունակեց պաշտպանել կորնթացի Սրբերին,
նմանեցնելով իր վարքը Աստծո ծառայի վարքագծին: Նա
հորդորեց Սրբերին հեռու մնալ բոլոր
անարդարություններից: Նա հաստատեց իր

նվիրվածությունը Սրբերին և ուրախացավ, որ իրենք
Աստծո ուզած կերպով տրտմություն են զգացել և
ապաշխարել իրենց մեղքերից:

Ուսուցման առաջարկներ

Տեմպ

Երբեմն դուք բավարար ժամանակ չեք ունենա օգտագործել ձեռնարկում տրված բոլոր
ուսուցման առաջարկները: Եթե ժամանակը կարճ է, կարող եք հարմարեցնել դասի այլ
մասերը, համառոտ ամփոփելով մի խումբ հատվածներ կամ ուղղորդել ուսանողներին
արագ գտնել որևէ սկզբունք կամ վարդապետություն` նախքան հատվածների հաջորդ
խմբին անցնելը: Փնտրեք Հոգու առաջնորդությունը և աղոթքով խորհեք ձեր ուսանողների
կարիքների մասին, երբ որոշեք, թե սուրբ գրությունների փաթեթի որ մասը շեշտադրել:

Բ Կորնթացիս 6.1-13
Պողսը նկարագրում է Աստծո ծառաների առանձնահատկությունը:
Հանձնարարեք ուսանողներին խորհել հետևյալ սցենարի շուրջ.

• Մինչ դուք և ձեր ծխից կամ ճյուղից ոմանք ծառայության ծրագիր են
կատարում, որոշ մարդիկ կողքով են անցնում և Եկեղեցու վերաբերյալ
կոպիտ դիտողություններ անում: Ի՞նչ կպատահի, եթե դուք կամ
մյուսները ձեր խմբում պատասխանեն կոպտությամբ։

Խնդրեք ուսանողներին հիշել այն ժամանակները, երբ նրանք
դիմադրության կամ ծաղրի են հանդիպել` մինչ Տիրոջն էին ծառայում։
Հորդորեք ուսանողներին Բ Կորնթացիս 6․1-13 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կառաջնորդեն
նրանց այդպիսի ժամանակներում։

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 6.1–2-ը բացատրելով, որ Պողոսը նկատի ուներ
իրեն և իր ընկեր աշխատակիցներին «գործակից լինելով Քրիստոսի
հետ» հատվածում (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Բ Կորնթացիս 6.1 [
Բ Կորնթացիս 6.1, ծանոթագրություն բ]): Պողոսը մեջբերել էրԵսայիա
մարգարեի բառերը` (տես Եսայիա 49.8) շեշտելու, որ Սրբերի համար եկել
է ժամանակը մտածել իրենց փրկության մասին:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Բ Կորնթացիս 6.3-7-ը բարձրաձայն:
Դասարանի կեսին հանձնարարեք ուշադրություն դարձնել այն բառերին
կամ արտահայտություններին, որոնք նկարագրում են ընդդիմությունը, որ
Պողոսը և նրա ընկերակից սպասավորները ունեցել են։ Խնդրեք մյուս
կեսին փնտրել բառեր կամ արտահայտություններ, որոնք նկարագրում
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են, թե ինչպես Պողոսը և նրա ընկերակից սպասավորները
արձագանքեցին հակասությանը:

• Ի՞նչ ընդդիմություն զգացին Պողոսը և նրա ընկերակից
սպասավորները:

• Ո՞ր բառերը կամ արտահայտություններն են նկարագրում, թե նրանք
ինչպես արձագանքեցին ընդդիմությանը:

Ամփոփեք հատված 3-ը, և բացատրեք, որ սպասավորություն բառը
վերաբերում է Եկեղեցու աշխատանքին:

• Ինչպե՞ս կարող են Եկեղեցու անդամների գործողությունները այսօր
ազդել Եկեղեցու վերաբերյալ ուրիշների ունեցած կարծիքների վրա:

• Որպես սկզբունք՝ ինչպե՞ս կամփոփեիք հատված 3-7-ում տրված
Պողոսի ուսմունքները: (Ուսանողները պետք է ներկայացնեն
նմանատիպ մի սկզբունք. Երբ մենք ընդդիմությանը պատասխանում
ենք սիրով, բարությամբ և արդարությամբ, կարող ենք օգնել
մյուսներին դրական վերաբերմունք ունենալ Եկեղեցու նկատմամբ):

Հիշեցրեք ուսանողներին դասի սկզբում ներկայացրած սցենարի մասին։
Հրավիրեք նրանց բացատրել, թե այդ իրավիճակում մարդը ինչպես
կարող էր արդար պատասխանել և այդպես վարվելիս ինչպիսի
արդյունքներ կարող էին լինել:

Բ Կորնթացիս 6.14-18
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին հեռու մնալ չարակամներից

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի, և յուրաքանչյուր ուսանողի
տրամադրեք հետևյալ հայտարարության մեկական օրինակ:

Բ Կորնթացիս 6.14-18

Խորհուրդ Սրբերին Խոստումներ Տիրոջից

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Բ Կորնթացիս 6.14-18-ը զույգերով:
Խնդրեք յուրաքանչյուր զույգի մի ուսանողի փնտրել Սրբերին ուղղված
Տիրոջ խորհուրդը: Դասարանին խնդրեք փնտրել Տիրոջ կողմից տրվող
խոստումները, որոնք կիրականանան, եթե Սրբերը ուշադիր հետևեն
Պողոսի խորհրդին: Հորդորեք նրանց օգտագործել ինչ կգտնեն, որ
լրացնեն աղյուսակը միասին: Հարկավոր է բացատրել, որ համախոհություն
բառը նշանակում է ներդաշնակություն, չար ոգին վերաբերում է չարությանը
(տես Աստվածաշնչի Բառարան, «Belial»), իսկ հեթանոս բառը վերաբերում է
անհավատին, կամ մեկին, ով հավատում է Երկնային Հորից տարբեր
աստվածների: Պողոսը նաև նախօրոք համեմատել էր կորնթացի
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Սրբերին Աստծո տաճարի հետ, հետևաբար տաճար բառը վերաբերում է
մարդկանց:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո խնդրեք զույգերին իրենց
գտածը հաղորդել դասարանին և լրացնել աղյուսակը:

Բացատրեք, որ Պողոսը հատկապես զգուշացնում էր Սրբերին հեռու մնալ
«անմաքուր բաների[ց]» (հատված17),ներառյալ կռապաշտությունը և
կռապաշտները,որ պաշտպանեն իրենց մեղքից: Կռապաշտություն
նշանակում է ավելի շատ սիրել կամ պաշտել մարդու ձեռքով
պատրաստած որևէ ստեղծագործություն ավելի, քան Աստծուն:

Ուսանողներին հանձնարարեք գրել Եթե «Խորհուրդ Սրբերին» վերնագրի
վերևում և ապա` «Խոստումներ Տիրոջից» վերնագրի վերևում իրենց
թերթիկների վրա:

• Ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել Բ Կորնթացիս 6.14–18-ում:
Ուսանողները կարող են առաջարկել տարբեր սկզբունքներ, սակայն
անհրաժեշտ է շեշտադրել, որ եթե հեռու մնանք սխալ
գործողություններից և անմաքուր բաներից, Տերը կընդունի մեզ):

• Որո՞նք են սխալ գործողությունների կամ անմաքուր բաների
օրինակները մեր օրերում:

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք հեռու մնալ այդ բաներից և նրանցից, ովքեր
աջակցում են դրանց:

Բացատրեք, որ այդ սկզբունքը չի նշանակում, թե տարբեր հավատ
ունեցողներին մենք կոպիտ ենք վերաբերվում կամ էլ հրաժարվում
հաղորդակցվել նրանց հետ, սակայն մենք հարգալից վերահաստատում
ենք մեր համոզմունքները և խուսափում մասնակցել որևէ միջոցառման,
որը կառաջնորդի մեզ դեպի մեղքը:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այն, որ Տերը «կընդունի» մեզ
(Բ Կորնթացիս 6.17):

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել ժամանակի մասին, երբ նրանք
մտածում էին, որ Տերը նրանց հետ էր, քանի որ նրանք հեռու էին մնացել
սխալ գործողություններից, որը նրանց Տիրոջից հեռու կտաներ: Մի քանի
ուսանողների խնդրեք կիսվել իրենց փորձառություններով։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե նրանք ինչ պիտի անեն, որպեսզի
հեռու մնան սխալ գործողություններից և անմաքուր բաներից, որ
կարողանան ստանալ Տիրոջ օրհնությունները:

Բ Կորնթացիս 7
Պողոսը ցնծում է Սրբերի ճշմարիտ ապաշխարանքով

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
սցենարը.
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Տաճարային ամուսնական երաշխավորագրի հարցազրույցի ժամանակ մի երիտասարդ
կին իր եպիսկոպոսին խոստովանում է անցյալում գործած մեղքերի մասին: Հետագա
քննարկման ժամանակ, եպիսկոպոսը սկսեց գիտակցել, որ երիտասարդ կինը իրականում
չի ապաշխարում իր մեղքերի համար, և որ նրա մեղքերը բավականաչափ լուրջ են,
որպեսզի նրան դարձնեն տաճարի երաշխավորագրին անարժան: Եպիսկոպոսը
բացատրում է, որ երիտասարդ կինը պետք է սպասի, որ ստանա երաշխավորագիր այն
բանից հետո, երբ նա լիարժեք կապաշխարի: Կինը տագնապի մեջ է, պնդելով որ
ապաշխարել է բոլոր այդ մեղքերը, քանի որ չի կրկնել այդ մեղքերից ոչ մեկը երկար
ժամանակ: Եպիսկոպոսը բացատրում է, որ մեղքը պարզապես չկրկնելը լիարժեք
ապաշխարություն չէ և հրավիրում նրան անկեղծորեն սկսել ճշմարիտ ապաշխարության
գործընթացը:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կզգար երիտասարդ կինը այդ իրավիճակում
հարցազրույցի ժամանակ:

Խնդրեք ուսանողին շարունակել սցենարի ընթերցանությունը
բարձրաձայն:

Երիտասարդ կինը բացատրում է իր եպիսկոպոսին, որ ինքը շատ վշտացած է, որովհետև
ամուսնության և հանդիսության հրավերները արդեն ուղարկված են: Նա ասում է, որ չի
կարող բախվելիր ամուսնական ծրագրերի հետաձգման հետ կապված բոլոր հարցերին ու
դիմանալ խայտառակությանը: Նա հարցնում է, արդյոք կա ճանապարհ իր համար ինչպես
որ ծրագրավորված է՝ ամուսնությունը հաստատել տաճարում, իսկ այնուհետև աշխատել
ապաշխարության գործընթացի վրա:

• Հիմնվելով եպիսկոպոսին տված երիտասարդ կնոջ պատասխանի
վրա, նա ավելի շատ ինչո՞վ էր անհանգստացած:

Հրավիրեք ուսանողներին, ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ
2 Կորնթացիս 7-ում որ այդ սցենարում երիտասարդ կինը սկզբում կարիք
ունի դրանք հասկանալ, նախքան իրապես մեղքերից կապաշխարի:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 7.1-7-ը, բացատրելով, որ Պողոսը շարունակեց
պաշտպանվել նրանցից, ովքեր ցանկանում էին վարկաբեկել իրեն և
վստահեցրեց կորնթացի Սրբերին, որ ինքը չի խաբել որևէ մեկին:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 7.8-9-ը բարձրաձայն:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես է Պողոսի վաղ շրջանի նամակներից մեկը ազդել կորնթացի
Սրբերի վրա:

• Ինչպե՞ս էր նամակը ազդել Սրբերի վրա։

• Ինչո՞ւ էր Պողոսը ուրախանում իրենց տրտմության մեջ:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Բ Կորնթացիս 7.10-11-ը մտքում: Դուք
կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն Պողոսի հիշատակած երկու
տիպի տրտմությունները, և նրանցից յուրաքանչյուրը դեպի ուր է
առաջնորդում:

• Որո՞նք են երկու տիպի տրտմությունները, որոնց մասին նշեց Պողոսը։
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Գրեք վերնագրերը Աստծու ուզած կերպով տրտմություն և Աշխարհքի
տրտմություն գրատախտակին։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ
բարձրաձայն Էզրա Թաֆթ Բենսոնի հետևյալ խոսքերը, ով բացատրում է
«աշխարհքի տրտմություն» տերմինի իմաստը.

«Աշխարհում կան շատ տղամարդիկ և կանայք, ովքեր խղճի խայթ են զգում
իրենց կատարած սխալի համար: Երբեմն դա այն պատճառով է, որ նրանց
գործողությունները իրենց կամ մոտ մարդկանց պատճառում են խորը
տրտմություն ու թշվառություն: Երբեմն նրանց վիշտն այն պատճառով է, որ
նրանք բռնվում ու պատժվում են իրենց գործողությունների համար: Այդպիսի
աշխարհիկ զգացմունքները իրենցից չեն ներկայացնում «Աստծոյ ուզած

կերպով տրտմություն» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները. Էզրա Թաֆտ Բենսոն
(2014), 82):

• Ինչպե՞ս դուք կամփոփեք, թե ի՞նչ է աշխարհիկ տրտմությունը։

• Ըստ 10-րդ հատվածի, աշխարհքի տրտմությունը ի՞նչ է գործում։
(Բացատրեք, որ մահ բառը 10-րդ հատվածում վերաբերում է հոգևոր
մահվան, որը նշանակում է Աստծուց առանձնանալ։ Գրատախտակի
վրա «Աշխարհքի Տրտմություն» վերնագրի տակ գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը․ Աշխարհքի տրտմությունը կարող է առաջնորդել
մեզ դեպի հոգևոր մահ կամ Աստծուց առանձնացում):

• Ի՞նչ ուղիներով կարող է աշխարհիկ տրտմությունը ուղղորդել մարդուն
դեպի հոգևոր մահ: (Այն կարող է ետ պահել մարդուն ճշմարիտ
ապաշխարությունից և Երկնային Հոր ներումը ստանալուց):

• Ելնելով 10-րդ հատվածից, ի՞նչ է գործում Աստծո ուզած կերպով
տրտմությունը: (Գրատախտակի վրա «Աստուծոյ ուզած կերպեվ
տրտմել» վերնագրի տակ գրեք հետևյալ ճշմարտությունը. Աստծո
ուզած կերպով տրտմությունը տանում է մեզ դեպի մեղքերի
ապաշխարություն և շնորհում փրկություն)։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ, թե ինչու է Աստծո
տրտմությունը ապաշխարության տանում, հրավիրեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի հետևյալ խոսքերը:

«Աստծո տրտմությունը Հոգու պարգևն է: Դա մի խորը գիտակցում է, որ մեր
արարքներով վիրավորել ենք մեր հորը և Աստծուն։ Դա սուր և խիստ
գիտակցումն է , որը մեր վարքագիծը պատճառել է Փրկիչին, Նրան, ով
մեղքը չգիտեր, բոլորից մեծագույնին, ով տառապանք ու հոգեվարք է
հանդուրժել: Մեր մեղքերը պատճառ դարձան, որ Նա արյունահոսի
յուրաքանչյուր ծակոտիից: Հենց այդ իրական մտավոր և հոգևոր

տառապանքը այն է, որի մասին սուրբ գրություններում գրվում է՝ ունենալով «կոտրված
սիրտ ու փշրված հոգի»: … Նման ոգին ճշմարիտ ապաշխարության բացարձակ
անհրաժեշտ պայմանն է» (Ուսմունքներ. Էզրա Թաֆտ Բենսոն 83):

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ աստվածային տրտմությունը առաջնորդում է
մեզ լիովին ապաշխարել մեր մեղքերը:
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Հրավիրեք ուսանողներին վերադառնալ երիտասարդ կնոջը վերաբերող
սցենարին, ով ցանկանում էր ստանալ տաճարային երաշխավորագիր:

• Եպիսկոպոսի հետ երիտասարդ կնոջ ունեցած հարցազրույցի
ժամանակ ի՞նչն է ցույց տվելվել, որ նա չի զգացել աստվածային
տրտմություն:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի փոխարինենք աշխարհիկ
տրտմությունը Աստծո ուզած կերպով տրտմությունով։

Եթե անհրաժեշտ է, օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ Աստծո ուզած
կերպով տրտմության զգացմունքները ապաշխարության ընթացքում
կարող են տարբերվել՝ կախված մեղքի լրջության աստիճանից:

Վկայեք, որ երբ մենք մեր մեղքերի համար զգում ենք Աստծո ուզած
կերպով տրտմություն ավելի, քան աշխարհիկ տրտմություն, ապա կարող
ենք ճշմարտապես ապաշխարել, մաքրվել մեր մեղքերից, և ի վերջո
ստանալ փրկություն: Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել Աստծո
տրտմություն իրենց ապաշխարանքի ջանքերում:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 7.12-16-ը, բացատրելով, որ Պողոսը
արտահայտեց իր մտահոգությունը և վստահությունը Սրբերի
նկատմամբ:

Կարճ ամփոփեք այն ճշմարտությունը, որ ուսանողները բացահայտեցին
Բ Կորնթացիս 6-7-ը ուսումնասիրելիս և քաջալերեք նրանց հետևել որևէ
հուշումի, որ նրանք հավանաբար ստացել են, որպեսզի կիրառեն այդ
ճշմարտությունները:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Ա Կորնթացիս 15–Բ Կորնթացիս 7
(Մաս 23)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Հետևյալ ամփոփումը Ա Կորնթացիս 15-Բ Կորնթացիս 7 (Մաս 23)-ից ուսանողների սովորած

իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների վերաբերյալ, չի նախատեսված ուսուցանել

որպես ձեր դասի մի մաս: Դասը, որը դուք սովորեցնում եք, կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, մինչ խորհում եք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Ա Կորնթացիս 15․1-29)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Ա Կորնթացիս 15-ի առաջին կեսը, նրանք տեղեկացան, որ Առաքյալները

վկայում են, թե Հիսուս Քրիստոսը մահացավ մեր մեղքերի համար և հարություն առավ: Ուսանողները նաև

տեղեկացան, որ նրանք, ովքեր մահացել են առանց մկրտվելու, կարող են կատարել այդ հիմնական

արարողությունը:

Օր 2 (Ա Կորնթացիս 15.30–16.24)
Այդ դասում ուսանողները շարունակեցին Տիրոջ ուսմունքների ուսումնասիրությունը Հարության վերաբերյալ:
Նրանք տեղեկացան, որ հարություն առած մարմինների համար կան փառքի տարբեր աստիճաններ։ Ի
հավելումն այդ ամենի, նրանք տեղեկացան, որ եթե մենք անսասան և կայուն ենք ավետարանով ապրելիս,
ապա մահվան խայթը՝ որը գալիս է մեղքից, Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով հեռացվում է:

Օր 3 (Բ Կորնթացիս 1–3)
Կորնթացիներին ուղղված Պողոսի երկրորդ նամակից ուսանողները տեղեկացան, որ երբ Երկնային Հայրը

սփոփում է մեզ մեր դժբախտություններում, մենք էլ կարող ենք օգնել ուրիշներին ստանալ Նրա սփոփանքը:
Նրանք նաև տեղեկացան, որ եթե մենք չներենք ուրիշներին, սատանան մեր նկատմամբ առավելություն

կունենա, իսկ եթե շրջենք մեր սրտերը դեպի Տերը, կունենանք Հոգին, որը աստիճանաբար կօգնի մեզ ավելի

նմանվել Աստծուն:

Օր 4 (Բ Կորնթացիս 4–7)
Երբ ուսանողները այդ դասի ժամանակ ուսումնասիրեցին Պողոսի ծառայության նկարագրությունը, նրանք

հայտնաբերեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Այս կյանքում իմ ունեցած դժբախտություններն ու
փորձությունները հավերժական օրհնությունների ու զարգացման հետ համեմատ փոքր են, որոնք գալիս են,
երբ ես հավատարմորեն հանդուրժում եմ դրանց։ Քանի որ մահկանացու կյանքում մենք հեռու ենք Աստծո

ներկայությունից, պետք է քայլենք հավատով, այլ ոչ տեսողությամբ: Մեզանից յուրաքանչյուրը կդատվի

Հիսուս Քրիստոսի կողմից, ելնելով այն բանից, թե ինչ ենք արել մեր մահկանացու կյանքում: Հիսուս
Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք դառնալ նոր մարդիկ և հաշտվել Աստծո հետ: Եթե մենք
հեռու մնանք կեղծ սովորություններից և անմաքուր բաներից, Տերը կընդունի մեզ:
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Ներածություն
Կորնթացի Սրբերին ուղղված իր երկրորդ նամակում, Պողոս Առաքյալը
հաստատեց իր նվիրվածությունը նրանց և ասաց, որ նա ուրախացավ,
իմանալով, որ իրենք ընդունել են նրա ավելի վաղ տված խորհուրդը: Նա
ուսուցանեց, որ մեղքի աստվածային տրտմությունը առաջնորդում է
դեպի զղջում:

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Կորնթացիս 7․8–11
Պողոսը ուրախանում է Սրբերի ճշմարիտ զղջմամբ

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
սցենարը.

Ամուսնական տաճարային երաշխավորագիր ստանալու համար հարցազրույցի ժամանակ
մի երիտասարդ կին իր եպիսկոպոսին խոստովանում է անցյալի որոշ մեղքեր: Հետագա
քննարկումից հետո եպիսկոպոսը հասկանում է, որ երիտասարդ կինը իրականում չի
ապաշխարել իր գործած մեղքերի համար, և որ նրա մեղքերը բավականաչափ լուրջ են,
որպեսզի նա անարժան համարվի տաճարային երաշխավորագիր ստանալու համար:
Եպիսկոպոսը բացատրում է, որ երիտասարդ կինը ստիպված կլինի սպասել
երաշխավորագիր ստանալու համար, մինչև ամբողջությամբ ապաշխարի: Նա վրդովված
է, հայտարարելով, որ ապաշխարել է, քանի որ երկար ժամանակ չի կրկնել այդ մեղքերից
ոչ մեկը: Եպիսկոպոսը բացատրում է, որ մեղսավոր վարքագիծի ուղղակի դադարեցումը
լիարժեք ապաշխարություն չէ և հրավիրում նրան անկեղծորեն սկսել ճշմարիտ
ապաշխարության գործընթացը:

• Ձեր կարծիքով, հարցազրույցի ժամանակ ի՞նչ պիտի զգար
երիտասարդ կինը:

Հանձնարարեք ուսանողին շարունակել բարձրաձայն կարդալ սցենարը.

Երիտասարդ կինը բացատրում է իր եպիսկոպոսին, որ ինքը շատ վշտացած է, քանի որ
ամուսնական արարողության և ընդունելության հրավերներն արդեն ուղարկված են: Նա
ասում է, որ չի կարող դեմ առ դեմ կանգնել իր ամուսնական ծրագրերի հետաձգման
շփոթությանն ու բոլոր հարցերին: Նա հարցնում է, թե արդյոք կա որևէ եղանակ տաճարում
իր ամուսնությունը հաստատելու համար, ինչպես ծրագրված էր, այնուհետև կաշխատեին
ապաշխարության գործընթացի վրա:

• Հիմնվելով եպիսկոպոսին տված երիտասարդ կնոջ պատասխանի
վրա , նա ինչո՞վ էր ամենից շատ անհանգստացած:

Հրավիրեք ուսանողներին Բ Կորնթացիս 7.8-11 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել մի ճշմարտություն, որ սցենարի երիտասարդ
կինը կարիք ուներ հասկանալու, նախքան ճշմարտապես կապաշխարեր
իր մեղքերը:
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Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 7.8-9 -ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով, թե ինչպես էր Պողոսի վաղ
շրջանի նամակներից մեկը ազդել կորնթացի Սրբերի վրա:

• Ինչպե՞ս էր նամակը ազդել Սրբերի վրա:

• Ինչո՞ւ էր Պողոսը ուրախացել իրենց տրտմության մեջ:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Բ Կորնթացիս 7.10-11-ը մտքում:
Կարող եք առաջարկել, որ նրանք նշեն Պողոսի հիշատակած երկու
տեսակի տրտմությունները, ապա նշեն, թե դրանցից յուրաքանչյուրն ինչի
է հանգեցնում:

• Որո՞նք են Պողոսի նշած երկու տեսակի տրտմությունները:

Գրատախտակին գրեք հետևյալ վերնագրերը` Աստծո ուզած կերպով
տրտմություն և Աշխարհիկ տրտմություն : Մի ուսանողի հրավիրեք
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնի հետևյալ
խոսքերը. Դասարանին խնդրեք լսել նրա աշխարհիկ տրտմության
նկարագիրը:

Արտասովոր ոչինչ չկա այն բանում, որ աշխարհում տղամարդիկ ու կանայք
խղճի խայթ են զգում իրենց գործած սխալների համար: Երբեմն այն
պատճառով, որ իրենց գործողությունները իրենց կամ սիրելիներին
պատճառում են մեծ վիշտ ու տառապանք: Երբեմն նրանց վիշտ է
պատճառում իրենց գործողությունների պատճառով բռնվելն ու պատժվելը:
Նման աշխարհիկ զգացմունքները չեն առաջացնում «աստծո ուզած

կերպով տրտմություն» (Եկեղեցու նախագահների ուսմունքներ. Էզրա Թաֆտ Բենսոն
[2014], 82):

• Դուք ինչպե՞ս կամփոփեք, թե ի՞նչ է աշխարհիկ տրտմությունը։

• Համաձայն Բ Կորնթացիս 7.10-ի, դեպի ո՞ւր կարող է առաջնորդել
աշխարհիկ տրտմությունը: (Բացատրեք, որ մահ բառը հատված 10-ում
վերաբերում է հոգևոր մահին, որը նշանակում է Աստծուց հեռանալ:
«Աշխարհիկ Տրտմություն» վերնագրի տակ գրատախտակին գրեք
հետևյալ ճշմարտությունը․ Աշխարհիկ տրտմությունը կարող է
հանգեցնել մեր հոգևոր մահվան կամ Աստծուց հեռանալուն):

• Աշխարհիկ տրտմությունն ինչպե՞ս կարող է հանգեցնել որևէ մարդու
հոգևոր մահվան: (Այն կարող է խանգարել մարդուն ճշմարիտ
ապաշխարել և ստանալ Երկնային Հոր ներումը):

• Ելնելով 10-րդ հատվածից, դեպի ո՞ւր է առաջնորդում Աստծո
տրտմությունը: («Աստծո ուզած կերպով տրտմություն» վերնագրի
տակ գրատախտակին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը․ Աստծո
տրտմությունը տանում է մեզ դեպի մեղքերի ապաշխարություն և
շնորհում է փրկություն):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ սկզբունքը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Էզրա
Թավտ Բենսոնի հետևյալ միտքը․
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«Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը Հոգու պարգև է: Դա խորը
գիտակցում է, որ մեր արարքներով վիրավորել ենք մեր Հորը և մեր Աստծուն։
Դա խիստ և սուր իրազեկությունն է, որ մեր վարքագիծը պատճառել է
Փրկիչին, Նրան, ով չգիտեր մեղքը, նույնիսկ ամեն ինչի մեծը, որպեսզի
հոգեվարք ու տառապանք հանդուրժեր: Մեր մեղքերի պատճառով Նա
արյունահոսեց յուրաքանչյուր ծակոտիից: Այդ շատ իրական մտավոր և

հոգևոր տառապանքն այն է, ինչը սուրբ գրություններում մեկնաբանվում է որպես`
«կոտրված սիրտ ու փշրված հոգի» ունենալ: … Այդպիսի հոգին բացարձակ
նախապայման է ճշմարիտ ապաշխարության համար» (Ուսմունքներ. Էզրա Թավտ
Բենսոն, 83):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը
առաջնորդում մեզ ճշմարտապես ապաշխարել մեր մեղքերը:

Հրավիրեք ուսանողներին անդրադառնալ սցենարին, որտեղ
երիտասարդ կինը ցանկանում է ստանալ տաճարի երաշխավորագիր։

• Երիտասարդ կնոջ` եպիսկոպոսի հետ ունեցած հարցազրույցի
ժամանակ արդյո՞ք հայտնի դարձավ, որ նա Աստծո ուզած կերպով
տրտմություն է ապրել իր մեղքի համար: Ինչո՞ւ ոչ: Նա ավելի շատ
անհանգստացած էր իր ամուսնական ծրագրերի և ուրիշ մարդկանց`
իր մասին ունեցած կարծիքների, քան ճշմարտապես ապաշխարելու և
Երկնային Հոր ներումը ստանալու մասին:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի փոխարինենք աշխարհիկ
տրտմությունը Աստծո ուզած կերպով տրտմությունով։ (Կարող ենք
ծոմ պահել և աղոթել, խնդրելով Երկնային հորը օրհնել մեզ Աստծո
ուզած կերպով տրտմության պարգևով: Մենք կարող ենք նաև
ուսումնասիրել Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը և ձգտել ավելի խորը
հասկանալ, թե մեր մեղքերն ինչպես նպաստեցին Նրա
տառապանքներին):

Վկայեք, որ եթե մենք Աստծո ուզած կերպով տրտմություն ենք զգում
ավելի շատ, քան աշխարհիկ տրտմություն մեր մեղքերի համար, ապա ի
վիճակի կլինենք ճշմարտապես ապաշխարել, մաքրվել մեր մեղքերից և
վերջին հաշվով ստանալ փրկություն: Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել
Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը՝ ապաշխարելու ջանքեր
գործադրելիս:

Եթե ժամանակ կա, կարճ ամփոփեք ճշմարտությունները, որ
ուսանողները բացահայտեցին մաս 23-ում դասը սովորելիս, և քաջալերեք
նրանց հետևել հուշումներին, որ նրանք զգացել են, որպեսզի կիրառեն
այդ ճշմարտությունները: Ցանկության դեպքում ամփոփեք սուրբ գրության
սերտման հատվածները ԱԿորնթացիս 15.20–22 և Ա Կորնթացիս
15.40–42-ում: Հրավիրեք ուսանողներին բացատրել այդ հատվածների
վարդապետությունները, և թե ինչպես նրանք կօգտագործեն այդ
հատվածները` ուսուցանելու փրկության ծրագիրը մեկ ուրիշին:
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Հաջորդ մաս (Բ Կորնթացիս 8–Եփեսացիս 1)
Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ. Ինչպե՞ս եք
հասկանում, որ Հոգին զգում եք: Որո՞նք են Հոգու պտուղները կամ
զգացողությունները: Ի՞նչ է կանխատեսված, որ Սրբերը ստանան: Ի՞նչ
պատասխանատվություն ունենք մենք նրանց նկատմամբ, ովքեր չունեն
աշխարհիկ կյանքի անցողիկ կարիքներ, ինչպես օրինակ` սնունդ,
հագուստ և ապաստան: Ի՞նչ կլինի, եթե մենք ինքներս ունենանք այդ
կարիքներից մի քանիսը : Տեղեկացրեք ուսանողներին, որ հաջորդ շաբաթ
նրանք կուսումնասիրեն, թե ինչպես Պողոսը ուղղեց այդ և ուրիշ հարցերը:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  23
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ԴԱՍ 116

Բ Կորնթացիս 8-9
Նախաբան
Պողոսը գրեց Կորնթոսի Սրբերին, բացատրելով, որ
Մակեդոնիայի անդամները շռայլորեն օգնել էին կարիքի
մեջ գտնվողներին: Նա քաջալերեց Կորնթացի Սրբերին
նույնպես հետևել Փրկիչի օրինակին՝ աղքատներին

տալով: Պողոսը ուսուցանեց օրհնությունների մասին,
որոնք տրվում են նրանց, ովքեր ուրախությամբ տալիս են
աղքատներին:

Ուսուցման առաջարկներ

Աղոթեք ուսանողների համար

Որպեսզի ուսանողները զգան Սուրբ Հոգու խրատական ազդեցությունն իրենց ուսուցման
փորձում, նրանք նույնպես պետք է լինեն «պատրաստ լսելու խոսքը» (Ալմա 32.6): Դուք
կարող եք խնդրել Տիրոջը հեղել Իր Հոգին ձեր ուսանողների վրա` «պատրաստելու նրանց
սրտերն ընդունելու խոսքը … ուրախությամբ» (Ալմա 16.16–17):

Բ Կորնթացիս 8
Պեղոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին խնամել աղքատներին

Գրեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի
հետևյալ արտահայտությունը («Մի՞թե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք»
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 40) գրատախտակի վրա դասարանի առաջ,
բայց տեղ թողեք, որպեսզի փոխարինենք աղքատություն բառը: Սկսել դասը
ուսանողներից մեկին հանձնարարելով բարձրաձայն կարդալ
հայտարարությունը.

Պատմության ընթացքում աղքատությունը համարվել է մարդկության
մեծագույն և առավել տարածված մարտահրավերներից մեկը: Դրա
ակնհայտ կորուստը սովորաբար ֆիզիկական է, բայց հոգևոր և
զգացմունքային վնասը, որ այն կարող է բերել, կարող է լինել նույնիսկ ավելի
թուլացնող»:

Ուսանողներին խնդրեք կռահել հայտարարության մեջ բաց թողնված
բառը: Այնուհետև ավելացրեք աղքատություն բառը:

• Ի՞նչ է աղքատությունը: (Մի վիճակ, երբ ունեք շատ քիչ կամ
ընդհանրապես չունեք դրամ, ապրանք կամ ապրուստի միջոցներ):

• Ինչո՞ւ է աղքատությունն այդքան դժվար մարտահրավեր:

Քաջալերեք ուսանողներին մտածել իրենց ծանոթ մարդկանց մասին,
ովքեր ունեն որևէ տեսակի` ներառյալ ֆիզիկական, զգացմունքային,
հասարակական կամ հոգևոր օգնության և աջակցության կարիք :
Հրավիրեք ուսանողներին, ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ
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Բ Կորնթացիս 8-9 ում որոնք կարող են օգնել նրանց հասկանալ և
իրականացնել իրենց դերը կարիքավորներին օգնելիս:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 8.1-8-ը, բացատրելով, որ Պողոսը Կորնթացի
Սրբերին ասել էր, որ Մակեդոնիայի Եկեղեցու անդամները շռայլորեն
օգնել էին աղքատներին նրանց ժամանակավոր կարիքները
բավարարելու համար: (Հնարավոր է, ցանկանաք, որ ուսանողները
Աստվածաշնչյան քարտեզների վրա գտնեն Կորնթոսի և Մակեդոնիայի
տարածքը, հ. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական
ճամփորդությունները»): Պողոսը բացատրեց, որ Մակեդոնիայի
անդամները այդպես վարվեցին, որովհետև նրանքցանկանում էին
կատարել Աստծո կամքը: Նա քաջալերեց Կորնթոսի Սրբերին հետևել
այդ օրինակին` անկեղծ սիրով ապահովելով մյուսների կարիքները:

Գրեք հարուստ և աղքատ բառերը գրատախտակին:

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ ԲԿորնթացիս 8.9-ը մտքում,
փնտրելով, թե ըստ Պողոսի, Հիսուս Քրիստոսը ինչ արեց Սրբերի համար:
Բավարար ժամանակ անց տվեք հետևյալ հարցերը և հերթականությամբ
գրի առեք ուսանողների պատասխանները գրատախտակին հարուստ և
աղքատ բառերի տակ:

• Ինչո՞վով էր նախաերկրային կյանքում Հիսուս Քրիստոսը հարուստ:
(Ուսանողների պատասխանները կարող են ներառել հետևյալը.
Հիսուս Քրիստոսը Հոր Առաջնեկն է հոգում և Հոր Միածինը՝ մարմնում:
Հիսուս Քրիստոսը Աստված էր, ով կանգնեց Երկնային Հոր կողքին
իշխանությամբ, զորությամբ և փառքով ու ստեղծեց շատ աշխարհներ
Հոր ղեկավարության ներքո):

• Ինչո՞վ կարող էր Նա աղքատ համարվել Իր մահկանացու կյանքի
ընթացքում: (Նա հեռացավ Իր փառքից, որ ծնվեր և ապրեր համեստ
պայմաններում՝ երկրի վրա):

• Ձեր կարծիքով հատված 9-ում ի՞նչ է նշանակում, որ մենք կարող ենք
«[Փրկիչի] աղքատութիւնովը հարստանանք»: (Քանի որ Հիսուս
Քրիստոսը Իր նախաերկրային գահը լքեց և երկիր եկավ ծառայելու,
մեզ համար օրինակ լինելու և Քավությունն իրագործելու, մենք կարող
ենք ժառանգել հավերժական կյանքի գանձերը):

Բացատրեք ուսանողներին, որ համարյա մի տարի առաջ, Կորնթոսի
Սրբերը պարտավորվել էին ձեռնարկել ապրանքների հանգանակություն
Հրեաստանի աղքատ Սրբերի համար: Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ
Բ Կորնթացիս 8.10-11-ը բարձրաձայն: Դասարանին հրավիրեք հետևել
նրան և փնտրել, թե Պողոսն ինչ խորհուրդ տվեց անել Կորնթոսի
Սրբերին:

• Պողոսը ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել Կորնթոսի Սրբերին:

Բացատրեք, որ «ոչ թէ միայն է անելը» և «անելն էլ կատարեցեք»
արտահայտությունները նշանակում են, որ Պողոսը զգուշացրել է Սրբերին
իրագործել իրենց նախկին պարտավորվածությունը՝ աղքատ Սրբերին
տալով իրենց հնարավորությունների չափով, ինչպես Փրկիչն էր
հավերժական գանձերը նրանց տվել:
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• Ի՞նչ է տեղի ունենում մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, երբ սկսում ենք
հասկանալ այն ամենը, ինչ Փրկիչը մեզ է տվել: (Չնայած ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր խոսքեր, նրանք պետք է հասկանան
հետևյալ սկզբունքը. Երբ սկսենք հասկանալ այն ամենը, ինչ Փրկիչը
տվել է մեզ, ավելի պատրաստակամ կլինենք մեր ունեցածից տալ
ուրիշներին:

• Ինչպե՞ս կարող է մեզ տրված Փրկիչի պարգևներին անդրադառնալը
առիթ ծառայել, որ մենք օգնենք կարիքավորներին:

• Ի՞նչ առանձնահատուկ պարգևներ է տվել Փրկիչը ձեզ, որը կարող է
ոգեշնչել ձեզ օգնել ուրիշներին:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կարդալ Բ Կորնթացիս 8.12-15
բարձրաձայն: Դասարանին հրավիրեք հետևել նրան և փնտրել մի
հավելյալ ճշմարտություն, որը ուսուցանել է Պողոսը մարդկանց՝
աշխարհիկ ուղիներով մեկը մյուսին սատարելու կարևորության մասին:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 12-13 հատվածներից։ (Օգնեք
ուսանողներին հաստատել հետևյալ ճշմարտությունը. Աստված
ցանկանում է, որ մենք պատրաստակամ լինենք տալու նույնիսկ այն
ժամանակ, երբ հնարավոր է, ոչինչ չունենանք տալու:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտությունը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Ջեֆրի Ռ.
Հոլլանդի հայտարարությունը։

«Հարուստ, թե աղքատ, մենք պետք է«‘անենք` ինչ կարող ենք»(«Մի՞թե մենք
բոլորս մուրացկաններ չենք»: 41).

• Ի՞նչ կարող ենք մենք անել ուրիշների համար, երբ որևէ նյութական
միջոց չունենք նրանց տալու:

• Համաձայն հատվածներ 14-15-ի, ո՞վ է շահում, երբ բոլոր Սրբերը
հետևողականորեն տալիս են նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են: (Ով էլ որ
լինի կարիքի մեջ ինչ-որ ժամանակ):

• Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որոնց դեպքում բոլորն են
շահում, երբ մենք բոլորս պատրաստ ենք տալ:

Որպեսզի օգնենք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտությունների ու
սկզբունքների կարևորությունը և կիրառել դրանք, բարձրաձայն
կարդացեք Երեց Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը. Դասարանին խնդրեք լսել,
թե ինչպես Տերը կարող է օգնել մեզ կարեկցանքով արձագանքել
աղքատներին:
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«Ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է ձեզանից յուրաքանչյուրը ճշգրտորեն
կատարի իր պարտականությունը նրանց հանդեպ, ովքեր միշտ չեն
կարողանում օգնել իրենք իրենց: Բայց ես գիտեմ, որ Աստված գիտի, և Նա
կօգնի ու կուղղորդի ձեզ՝ աշակերտներին հատուկ գթասիրտ գործերում,
եթե դուք բարեխղճորեն ցանկանաք և աղոթեք, ուղիներ փնտրեք պահելու
պատվիրանը , որ նա մեզ բազմիցս տվել է» («Մի՞թե մենք բոլորս

մուրացկաններ չենք»: 41).

Եթե ժամանակը ներում է, և դուք ի վիճակի եք, փոխարենը
ցուցադրեք գերագույն համաժողովի ժամանակ Երեց Հոլլանդի

ելույթի տեսանյութի մի մասը «Մի՞թե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք»
(0:00–7:04).

• Համաձայն Երեց Հոլլանդի խոսքերի, մենք ի՞նչ պիտի անենք, որ
պատրաստ լինենք օգնել աղքատներին և կարիքավորներին։

• Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնք հիմնել է Եկեղեցին, և որոնց
միջոցով մենք կարող ենք բավարարել աղքատների կարիքները:
(Ծոմապահության նվիրատվությունների, տեղական ծառայության
նախագծերի և մարդասիրական հնարավորությունների միջոցով):

Քաջալերեք ուսանողներին գրել իրենց դասարանական
նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրում մի բան, որը նրանք պլանավորում են անել հիմնվելով այն
բանի վրա, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը աղքատներին և կարիքավորներին
օգնելու մասին:

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 8.16-24-ը, բացատրելով, որ Պողոսը խոսեց
Կորնթացի Սրբերի հետ Տիտոսի և երկու ուրիշ եղբայրների մասին,
որոնց ուղարկում էին բարեգործական օժանդակություններ հավաքել
Երուսաղեմի Սրբերի համար: Պողոսը խոսեց կորնթացի Սրբերի հանդեպ
ունեցած իր վստահության մասին և բացատրեց, որ նրանց շռայլ
օգնությունը կծառայի որպես ուրիշներին սիրելու վկայություն:

Բ Կորնթացիս 9
Պողոսը ուսուցանում է այն մարդու օրհնությունների մասին, ով անկեղծորեն
է տալիս

Ամփոփեք Բ Կորնթացիս 9.1-5-ը, բացատրելով, որ Պողոսը շարունակեց
գովաբանել կորնթացի Սրբերին: Նա ասաց Սրբերին, որ Տիտոսին և
մյուսներին ուղարկել է, որ հաստատի շռայլորեն տալու նրանց
պատրաստակամությունը:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյոք նրանք երբևէ ափսոսանքով
ինչ-որ բան տվել են մեկին կամ ապահովել որևէ ծառայություն:

• Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար ուրախ սրտով ձեր ժամանակը, փողը կամ այլ
աղբյուրները տրամադրել ուրիշներին օգնելու նպատակով:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 9.6–7-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հրավիրեք հետևել և փնտրել, թե Պողոսն ինչ
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համեմատություն օգտագործեց` ուսուցանելու Կորնթոսի անդամներին
շռայլորենորեն տալու վերաբերյալ:

• Ի՞նչ է նշանակում ցանել: (Սերմեր ցանել):

• Պողոսը ի՞նչի հետ համեմատեց ցանելը։ (Ուրիշներին տալու հետ):

Ձեռքում պահեք մի քանի մրգերի կամ բանջարեղենի սերմեր կամ
ցուցադրեք դրանք նկարով :

• Ովքեր են ցանողները այդ
համեմատության մեջ: (Սրբերը
կամ մենք):

• Ըստ հատված 7-ի, ինչպե՞ս է
Տերը ցանկանում, որ մենք
ցանենք կամ տանք։
(Ուրախությամբ, չափսոսալով:
(Տես նաև Մորոնի 7․8-ը):

Գրատախտակի վրա գրեք
հետևյալ անավարտ հայտարարությունը. Եթե մենք տանք կարիքավորներին
ուրախ սրտով …

• Ինչպե՞ս է ուրիշներին տալը նման դաշտում սերմեր ցանելուն:

• Ի՞նչ է պատահում, երբ մենք ցանում ենք միայն անհրաժեշտության
դեպքում:

• Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ մենք ցանում ենք առատորեն:

Ավարտեք գրատախտակին գրված նախադասությունը, որպեսզի այն
հաղորդի հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ուրախ սրտով
կարիքավորներին տանք, Աստված մեծահոգաբար մեզ կօրհնի:

• Ուրիշներին ուրախությամբ տալով, ինչպե՞ս կարող ենք իրականում
ավելի շատ ստանալ, քան երբ նոր էինք սկսել:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 9.8-10-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք փնտրել օրհնությունները, որոնք,ըստ Պողոսի,
կստանան Սրբերը, եթե նրանք տան ուրախ սրտով:

• Որո՞նք են Պողոսի որոշ արտահայտությունները, որոնք սովորաբար
նա օգտագործում էր` նկարագրելու այն օրհնությունները, որոնք Տերը
տալիս է նրանց, ովքեր ուրախ սրտով են տալիս: (Պատասխանները
կարող են ներառել «ամեն շնորհքներն աւելացնել ձեզանում»
[հատված 8], «որ ամեն բանի մէջ, ամեն բաւականութիւն ունենալով»
[հատված 8], «նորա արդարութիւնը մնա յաւիտեան» [հատված 9], եւ
«կաճեցնէ ձեր արդարութեան պտուղը» [հատված 10]):

Բացատրեք, որ այս արտահայտությունները նշանակում են, որ մենք
կստանանք Տիրոջ շնորհը, որը կարող է ներառել աշխարհիկ
օրհնություններ, որոնք բավարար են մեր կարիքների համար:
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• Ըստ հատված 10-ի, ո՞վ է «նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում»:
(Տերը: Կրկին ցույց տվեք սերմը և բացատրեք, որ մենք կարող ենք
միայն տալ մյուսներին, որովհետև Տերը մեզ է տվել առաջին հերթին):

• Ինչպե՞ս կարող է Փրկիչի առաքելությունն իմանալն օգնել մեզ
դիմակայել չարին:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Բ
Կորնթացիս 9.11-15-ը: Դասարանին հրավիրեք հետևել և փնտրել, թե
Պողոսը ինչ ուսուցանեց այն Սրբերի մասին, ովքեր տալիս և ստանում են
ուրախությամբ:

• Համաձայն հատվածներ 11-15-ի,Սրբերը, ովքեր ազատորեն տալիս և
ստանում են մեկը մյուսից, ի՞նչ են զգում Աստծո նկատմամբ:

Հրավիրեք ուսանողներին այդ հատվածներում որոշ երախտագիտական
սրտահայտություններ նշել, ինչպես օրինակ` «որ մեզանով գոհութիւն է
բերում Աստուծուն» (հատված 11), «շատերի գոհութիւնը շատացնում է
Աստուծոյ համար» (հատված 12), «որ Աստուծուն փառաւորեն»
(հատված 13), եւ «շնորհակալութիւն Աստծուն նորա անպատմելի
պարգեւի համար» (հատված 15):

Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրել այդ ճշմարտությունն իրենց
սուրբ գրություններում 11-15 հատվածների կողքին: Մեզ օրհնելու
առատաձեռնության գիտակցումը կարող է օգնել մեզ
երախտագիտության զգացում ունենալ Նա հանդեպ:

• Ե՞րբ եք դուք երախտագիտության զգացում ունեցել առ Աստված, երբ
գիտակցել եք Նրա տված օրհնությունները` ուրախությամբ մյուսներին
ծառայելու ու տալու համար:

Բերեք ձեր վկայությունը այն սկզբունքների ու ճշմարտությունների
վերաբերյալ, որ ուսանողները բացահայտել են Բ Կորնթացիս 8–9-ում:

Քաջալերեք ուսանողներին մտածել եղանակներ, թե ինչպես կարող են
օգնել կարիքի մեջ գտնվող ինչ-որ մեկին այդ շաբաթվա ընթացքում:
Հորդորեք նրանց նպատակ դնել և քայլեր անել այդ նպատակի
ուղղությամբ։
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ԴԱՍ 117

Բ Կորնթացիս 10-13
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց հոգևոր պատերազմի
մասին, որտեղ ընդգրկված են Աստծո զավակները: Նա
պաշտպանվեց իրեն հակադրվողներից: Նա պատմեց, թե
ինչպես ինքը հափշտակվել էր երրորդ երկինք և

նկարագրեց, որ իր թուլությունները պարզվել էին, որ
օրհնություն էին : Նախքան իր նամակը ավարտելը,
Պողոսը կորնթոսի Սրբերին հորդորեց քննել իրենց և
ապացուցել իրենց հավատարմությունը:

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Կորնթացիս 10-11
Պողոսը գրում է հոգևոր պատերազմի, ատանայի խաբեությունների ու իր
սեփական ձախորդությունների մասին:
Գրատախտակին գրեք պատերազմ բառը:

• Ի՞նչ եղանակներով ենք մենք ընդգրկված սատանայի դեմ
պատերազմում:

• Որո՞նք են ամենադժվար ճակատամարտներից մի քանիսը, որ մենք
հանդիպում ենք այդ հոգևոր պատերազմում:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 10.3-6-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց
Պողոսը, որ մենք անենք, որպեսզի հաջողակ լինենք սատանայի դեմ այդ
պատերազմում։

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի հաջողակ լինենք սատանայի դեմ այդ
պատերազմում ։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «եւ գերի ենք բռնում ամեն միտք
Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար»: (հատված 5):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 5-ից, թե ինչպես հաջողակ
լինել սատանայի դեմ մղած պատերազմում: Ուսանողների
պատասխաններից հետո, հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Եթե մենք կառավարում ենք մեր մտքերը
հնազանդվելով Հիսուս Քրիստոսին, ապա ավելի հաջողակ կլինենք
սատանայի դեմ մղած պատերազմում):

• Ի՞նչ կարող ենք անել մեր մտքերը կառավարելու համար: (Ուրիշ
բաներից զատ, մենք կարող ենք աղոթել, սուրբ գրություններն անգիր
անել և երգել կամ մտապահել օրհներգերը):

Կարող եք ցանկանալ նաև կիսվել փորձառությամբ, որը լուսաբանում է,
թե ինչպես է ձեր մտքերը կառավարելը՝ հնազանդվելով Հիսուս
Քրիստոսին, օգնել ձեզ հաղթահարել սատանայի ազդեցությունը:
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց փորձառություններով, որոնք
չափից ավելի սուրբ կամ անձնական չեն։ Հրավիրեք ուսանողներին

846



Փրկիչին հնազանդվելով նպատակ դնել ավելի լավ կառավարել
իրենց մտքերը:

Հանձնարարեք ուսանողներից որևէ մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
համառոտ շարադրանքը.

Մենք Բ Կորնթացիս 10.7-18-ում ծանոթանում ենք, որ Պողոսը ցնծում էր Տիրոջով և
ուսուցանում, որ իր սեփական թուլությունները չպետք է օգտագործվեին, որ արդարացնեին
իրեն չլսելը: Մենք Բ Կորնթացիս 11-ում կարդում ենք, որ Պողոսը նշում է հավելյալ
եղանակներ, որոնցով սատանան փնտրում է կաշառել մեր մտքերը և առաջնորդել մեզ
Հիսուս Քրիստոսից հեռու՝ ընդգրկելով կեղծ Քրիստոսներ և Առաքյալներ: Պողոսը պատմում
է տառապանքի մասին, որ նա տարել է, որպես Փրկիչի ճշմարիտ Առաքյալ:

Բ Կորնթացիս 12
Պողոսը պատմում է, որ երկինք է հափշտակվել և ուսուցանում, թե մեր
թուլություններն ընդունելն ինչպես կարող է մեզ օգուտ բերել

Դասարան բերեք մի փուշ, կամ գրատախտակին նկարեք մի նկար՝ փշի
նկար, նման այն մեկին, որը ցուցադրված է: Խնդրեք ուսանողներին
մտածել այն ժամանակների մասին, երբ նրանք վնասվել են փշից:

• Ի՞նչ եղանակներով կարող են
փշերը կյանքը դժվարացնել:

Բացատրեք, որ Պողոսը
օգտագործել է փշի
հասկացությունը խորհրդանշելով
փորձությունը, կամ թուլությունը, որ
նա ունեցել է:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի
հետևյալ միտքը. Դասարանին խնդրեք լսել և մտածել, թե ինչպիսի
փորձություններ կամ թուլություններ են ունեցել իրենք կամ իրենց կողմից
սիրված մարդիկ:

«Ոմանք խնամել են անդամալույծին, կամ կորցրել հարազատին: Ոմանց
բաժանությունն է ցավ պատճառել: … Ուրիշներն ունեն խեղված
ֆիզիկական կամ մտավոր խանգարումներ: Ոմանք ենթակա են միևնույն
սեռի հանդեպ ձգողականության: Մյուսներն ունեն ճնշվածության կամ
անհամապատասխանության ահավոր զգացողություն: Մեկ կամ ուրիշ
եղանակով, շատերը բեռնված են («He Heals the Heavy Laden,»Ensign

կամԼիահոնա,Նոյ.2006, 6):

Ուսանողներին հրավիրեք 2 Corinthians 12-ը սովորելիս փնտրել
ճշմարտություններ, որոնք կարող է օգնել նրանց փորձություններ ու
թուլություններ տանելիս:
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Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 12.1-4-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան, և փնտրել Պողոսի տեսիլքը:
(Բացատրեք, որ այդ բանաստեղծությունները վերաբերում են Պողոսին
երրորդ դեմքով):

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում Պողոսը «հայտնվել էր երրորդ
երկնքում»: (հատված 2): (Նա սելեստիալ արքայության տեսիլք
էր տեսել):

Բացատրեք, որ արտահայտություն «թե մարմնով էր՝ չ՝գիտեմ, եւ թե
առանց մարմնի էր՝ չգիտեմ» (հատված 2-ում) նշանակում է, որ Պողոսը
չգիտեր, թե արդյոք նրան տարել էին սելեստիալ արքայություն, թե
տեսիլք էր տեսել դրա մասին:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 12.5-6-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել, տեսնելով, թե ինչպես պատասխանեց
Պողոսը այդ տեսիլքին:

• Պողոսը ինչպե՞ս պատասխանեց այդ տեսիլքին:

• Պողոսը անհանգստանում էր, թե ի՞նչ տեղի կունենար, եթե նա հրճվեր
իրենով: (Պողոսը անհանգստացած էր, որ մյուսները կարող էին շատ
բարձր կարծիք ունենալ իր մասին, երբ նա դեռևս մահկանացու
պայքար ուներ հաղթահարելու):

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 12.7-8-ը բարձրաձայն:
Դասարանին խնդրեք հետևել նրան՝ փնտրելով, թե Տերը ինչպես օգնեց
Պողոսին հնազանդ մնալ: Կարող եք բացատրել, որ «առաւելութեամբը
չհպարտանամ»-ը (հատված 7-ում) նշանակում է գոռոզ լինել:

• Տերն ինչպե՞ս օգնեց Պողոսին հնազանդ մնալ:

• Քանի՞ անգամ աղոթեց Պողոսը, որ այդ «մարմնի միջի փուշը» հանվի:

Նշեք, որ չնայած Պողոսի աղոթքներին , թվում է, թե Տերը ընտրեց չհանել
Պողոսի «մարմնի միջի փուշը»:

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել Պողոսից այն մասին, թե ինչո՞ւ Տերը կարող է
թույլ տալ մեզ տանել փորձություններ ու թուլություններ:
(Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն
համոզված եղեք, որ նրանք կբացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը.
Տերը կարող է թույլ տալ, որ մենք փորձություններ ու թերություններ
տանենք, որպեսզի սովորենք լինել հնազանդ: Գրեք այդ
ճշմարտությունը գրատախտակին):

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Բ Կորնթացիս 12.9-10-ը և
ուշադրություն դարձնել ճշմարտությանը, որ Պողոսը սովորեց և որը օգնեց
նրան հանդուրժել իր թուլությունները: Հետո խնդրեք ուսանողներին`
իրենց դասարանական տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրել ճշմարտությունները, որ նրանք
բացահայտում են:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ սովորեց Պողոսը, որն օգնեց նրան
հաղթահարել թերությունները: (Ուսանողները կարող են բացահայտել
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մի քանի ճշմարտություններ, ինչպես հետևյալը. Հիսուս Քրիստոսի
շնորհը բավարար է, որ զորացնի մեզ մեր թուլություններում: Տերը
միշտ չէ որ հեռացնում է մեզանից մեր մարտահրավերները, սակայն
Նա կզորացնի մեզ, եթե մենք հանդուրժենք նրանց հավատարմորեն):

Հիշեցրեք ուսանողներին , որ շնորհ -ը «օգնության կամ զորության
աստվածային միջոց է», որը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով (Աստվածաշնչի բառարան, «Շնորհ»):

• Ի՞նչ է նշանակում, որ Փրկիչի շնորհը բավարար է, որ մեզ զորացնի մեր
թուլություններում: ( Փրկիչից ստացած մեր զորության միջոցով, մենք
կարող ենք անել այն ամենը, որ Նա խնդրում է մեզ անել:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Դալլին Հ
Օուքսի հետևյալ խոսքերը.

«Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի բուժիչ զորությունը,— անկախ նրանից,
հեռացնում է այն մեր բեռը, թե ուժեղացնում մեզ, որ դիմանանք և ապրենք
այդ բեռով ինչպես Պողոս Առաքյալը—հասանելի է մահկանացու կյանքի
ցանկացած դժվարության դեպքում» («He Heals the Heavy Laden,» 8):

• Ինչպե՞ս կարող է մեր բացահայտած ճշմարտությունը հատվածներ
9-10-ում օգնել մեզ, երբ մենք փորձությունների ու թուլությունների
մեջ ենք։

• Ե՞րբ եք դուք, կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը Փրկիչի կողմից այդպես
զորացվել: (Հիշեցրեք ուսանողներին չկիսվել որևէ բանով, որը շատ
անձնական է կամ մասնավոր): Ինչպե՞ս էր այդ փորձը օրհնություն եղել
ձեր կամ նրանց համար:

Ուսանողներին հորդորեք բերել վկայություն

Ուսուցիչները կարող են խրախուսել ուսանողներին վկայել ավետարանի
ճշմարտությունների մասին, այնպիսի հարցեր տալով, որոնք հրավիրում են կիսվել իրենց
փորձառություններով և համոզմունքներով: Երբ ուսանողները կիսվում են ավետարանի
ճշմարտություններով, Սուրբ Հոգին հաճախ կարող է առաջնորդել նրանց միևնույն
արտահայտած մտքերի ավելի խորը վկայություն տալ։ Հոգու զորությամբ նրանց խոսքերը
կարող են մեծ ազդեցություն գործել իրենց հասակակիցների վրա:

Բ Կորնթացիս 13
Պողոսը հորդորեց Սրբերին քննել իրենց և ապացուցել իրենց
հավատարմությունը:
Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Կորնթացի Սրբերի մեջ կային սուտ
ուսուցիչներ, ովքեր Պողոսին և նրա լիազորությանը որպես Առաքյալի,
մարտահրավեր էին նետում:

ԴԱՍ  117

849



• Բերեք որոշ օրինակներ, թե ինչպե՞ս մարդիկ այսօր մարտահրավեր
պետք է նետեն նրանց, ովքեր Եկեղեցում կանչվել են առաջնորդող
դիրքերի։

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 13.3-ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել նրան, փնտրելով, թե ինչպիսի
ապացույց են փնտրվում Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները:

• Ինչպիսի՞ ապացույց են փնտրում Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները:

Հրավիրեք մի ուսանողի կարդալ Բ Կորնթացիս 13.5-6 -ը բարձրաձայն:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով , թե
Պողոսն ինչ հորդորեց Կորնթացի Սրբերին անել հարցնելու փոխարեն,
թե արդյոք Տերը որպես Առաքյալի՝ նրա միջոցով խոսեց: Բացատրեք, որ
պիղծ-ը կաշառված կամ այլասերված անձնավորություն է:

• Համաձայն 5-րդ հատվածի, ի՞նչ հորդորեց Պողոսը կորնթացի Սրբերին
անել: (Կարող եք հորդորել ուսանողներին նշել բայեր հարցնել,
ապացուցել, և իմանալ-ը այդ հատվածում):

• Ի՞նչ ասաց Պողոսը, որ այդ Սրբերը կարիք ունեին իրենց մասին
հարցնելու: (Բացատրեք, որ «Հավատքի մեջ լինելը» [հատված 5-ում]
նշանակում է հավատարիմ լինել Տիրոջ Եկեղեցուն):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այդ հատվածներից այն մասին, թե
մենք ի՞նչ պիտի անենք Եկեղեցու առաջնոդներին քննադատելու
փոխարեն։ (Ուսանողները պիտի բացահայտեն մի սկզբունք նման
հետևյալին. Եկեղեցու առաջնորդներին քննադատելու փոխարեն,
Եկեղեցու անդամները պետք է քննեն իրենց սեփական
հավատարմությունը):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ խոսքը.

«[Եթե մի մարդ] իր ձայնն է բարձրացնում, որ դատապարտի ուրիշներին,
մեղավոր համարելով Եկեղեցուն՝ ասելով, որ նրանք շեղվել են
ճանապարհից, մինչդեռ ինքը արդարացի է, ապա համոզված եղեք, որ այդ
մարդը դավաճանության ճանապարհն է բռնել, և եթե նա չապաշխարի,
քանի Աստված կենդանի է, ուրացության մեջ կլինի: (Teachings of Presidents
of the Church: Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 318):

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք քննադատենք մեր առաջնորդներին՝ մեր
հավատարմությունը քննելու փոխարեն:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին քննել իրենց հավատարմությունն
ու վերաբերմունքը Եկեղեցու առաջնորդների նկատմամբ

ապահովեք նրանց հետևյալ հարցերի կրկնօրինակներով: Ուսանողներին
ժամանակ հատկացրեք, որպեսզի կարդան և լուռ պատասխանեն
հարցերին:
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1. Գնահատելով 1-10-ը սանդղակի նժարի համաձայն (10-ը կատարելապես է), որքանով
կարող եք հետևել Եկեղեցու առաջնորդների խորհրդին:

2. Ո՞րն է այն չափանիշը ուսուցանված մարգարեների ու առաքյալների կողմից, որոնց
դուք կարող եք հետևել ավելի հավատարմորեն:

3. 1-10-ը սանդղակի նժարի համաձայն (10-ը յուրաքանչյուր հնարավորությունն է, որ դուք
ունեք), որքա՞ն հաճախ եք դուք արտահայտում ձեր երախտագիտությունը ձեր
Եկեղեցու առաջնորդների համար, անձնապես, կամ աղոթքով:

4. Ի՞նչ կարող եք անել, որ ավելի մեծ գնահատանք ցույց տաք զոհաբերության ու ջանքի
համար, որ ձեր առաջնորդները կատարել են ձեզ համար:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո, հարցրեք.

• Ի՞նչ օրհնություններ կարող են գալ կանոնավոր կերպով այսօրինակ
հոգևոր քննություն անց կացնելուց հետո:

Ամփոփեք 2 Կորնթացիս 13.7-14-ը բացատրելով, որ Պողոսը հորդորել է
Սրբերին խուսափել չարից և ճիգ գործադրել կատարյալ
դառնալու համար:

Վկայեք այս դասին քննարկված ճշմարտությունների մասին: Առաջարկեք
ուսանողներին, որ նրանք գրեն իրենց մի հատուկ նպատակի մասին և թե
ինչպես են նրանք պատրաստվում կիրառել այդ ճշմարտություններից
մեկը իրենց կյանքում։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների կրկնություն
Ուսանողների ըմբռնումը սուրբ գրությունների հատվածների վերաբերյալ
կմեծանա, քանի որ նրանք ստեղծում են իրենց ուրույն հարցերը այդ
հատվածների վերաբերյալ: Դասարանը բաժանեք երկու (կամ ավելի)
թիմերի: Հրավիրեք թիմերին բանալիներ գրել, որոնք մատնանշում են
սորբ գրությունների հատուկ սերտման հատվածները: (Կարող եք նշել
հատվածների մի խումբ, որոնք կցանկանայիք, որ ուսանողները
սովորեին կամ վերանայեին): Հանձնարարեք ուսանողներին շատ դժվար
բանալիներ չգրել: Բավարար ժամանակ տալուց հետո, հրավիրեք
թիմերին հերթով ընթերցել իրենց բանալիները բարձրաձայն, որպեսզի
տեսնեն, թե արդյոք մյուս թիմը կարող է գտնել ճիշտ հատվածը:

Նշում. Եթե դուք ժամանակ չունեք, որ օգտագործեք այդ միջոցառումը
որպես այդ դասի մաս, կարող եք օգտագործել այն մեկ այլ օր: (Հաջորդ
դասը բավականին կարճ է: Այնուհետև կարող է ժամանակ ունենաք
կատարել այդ վարժությունը): Կրկնության այլ վարժություններ կարող եք
գտնել այս ձեռնարկի վերջում`հավելվածի մեջ:
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Պողոս Առաքյալի թուղթը
առ
Գաղատացիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Գաղատացիներին ուղղված Պողոսի թուղթը գրվել է հրեա
քրիստոնյաներին, ովքեր շեղվում էին Տիրոջից՝ կրկին անգամ
ապավինելով Մովսեսի օրենքի գործերին։ Պողոս Առաքյալը ձգտեց շտկել
այդ խնդիրը՝ ընդգծելով տարբերությունը Մովսեսի օրենքի ծանր «լուծի»,
որը հանգեցնում էր հոգևոր գերության, և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի
միջև, որը հանգեցնում էր հոգևոր ազատության։ Ուսումնասիրելով այս
թուղթը, ուսանողներն ավելի շատ կգնահատեն Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի շնորհիվ տրված ազատությունը։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է գրել Գաղատացիս (տես Գաղատացիս 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հավանաբար, Գաղատացիներին ուղղված իր թուղթը Պողոսը գրել է
Մակեդոնիա կատարած իր երրորդ միսիոներական ճամփորդության
ժամանակ, մոտ Ք․ծ․հ 55–57թթ․ (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի
թղթերը»)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
«Կա որոշակի անորոշություն, թե որ եկեղեցիներին է հասցեագրված այս
թուղթը։ Կամ դրանք գտնվում էին հյուսիսային Գաղատիայում, այն
շրջանում, որտեղ Անկիրան էր մայրաքաղաքը կամ Ֆրիգիի ու
Գաղատիայի սահմաններին գտնվող շրջաններում, որտեղ Պողոսն
այցելեց իր առաջին միսիոներական ճամփորդության ժամանակ։
Յուրաքանչյուր դեպքում էլ Պողոսն իր երկրորդ (Acts 16:6) և երրորդ
ճամփորդությունների ժամանակ այցելեց Գաղատիայի եկեղեցիները
(Գործք 18․23)» (Bible Dictionary, “Pauline Epistles: Epistle to the Galatians”)։

Պողոսը գրեց Գաղատիայի Սրբերին, քանի որ նա խորապես մտահոգված
էր, որ նրանք հեռանում էին Տիրոջից և հետևում էին այն մարդկանց
ուսմունքներին, ովքեր ձգտում էին «փոխել ավետարանը» (տես
Գաղատացիս 1․6–7)։ Հրեա քրիստոնյաները հեթանոս քրիստոնյաներին
ուսուցանում էին այն սխալ վարդապետությունը, որ նրանք պետք է
թլպատվեն և պահեն Մովսեսի օրենքի ծեսերը, որպեսզի փրկվեն (տես
Գաղատացիս 6․12, տես նաև Գործք 15․1)։ Գաղատացի Սրբերից ոմանք
ընդունում էին այդ մարդկանց ուսմունքները (տես Գաղատացիս 4․10)։

Այս թուղթը գրելու Պողոսի հիմնական նպատակն էր․
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1. Պաշտպանել իրեն այն կեղծ ուսուցիչների մեղադրանքներից, ովքեր
ընդդիմանում էին իրեն։

2. Ուսուցանել, որ բոլոր մարդիկ, լինեն հրեա թե հեթանոս, փրկված են
Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ, եթե իրենց հավատը դնեն
Հիսուս Քրիստոսի վրա, այլ ոչ թե ապավինեն Մովսեսի օրենքի
գործերին։

3. Պարզաբանել Մովսեսի օրենքն Աստծո ծրագրում։

4. Տարանջատում մտցնել Մովսեսի հետ կապած Աստծո հին ուխտի և
Քրիստոսի հետ կապած նոր ուխտի միջև։

5. Կոչ անել Սրբերին ապրել Հոգով։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Գաղատացիս գիրքն առանձնանում է որպես Պողոսի ամենաբուռն
նամակներից մեկը, որտեղ նա սուր հանդիմանում է և՛ Եկեղեցու
անդամներին, ովքեր մոլորվել էին, և՛ կեղծ ուսուցիչներին, ովքեր նրանց
մոլորեցնում էին։ Գաղատացիս գիրքն իր մեջ ընդգրկում է ավելի շուտ
Պողոսի գրավոր ներկայացված արդարացման վարդապետությունը՝ մենք
պարզապես չենք արդարացվում Մովսեսի օրենքի գործերի միջոցով, այլ՝
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատի միջոցով։ Թուղթը
համեմատում է «մարմնի գործերը» «հոգու պտուղների» հետ
(Գաղատացիս 5․16–25)։

Համառոտ շարադրանք
Գաղատացիս 1–2-ում Պողոսը գրեց Գաղատիայի Սրբերին, քանի որ
նրանք հեռացել էին Տիրոջից և ընդունել կեղծ ուսմունքները։ Նա
Առաքյալի իր կոչումը պաշտպանում է՝ վերհիշելով Եկեղեցու դեմ ունեցած
նրա սկզբնական ընդդիմությունը և իր դարձի գալը։ Նա ընդգծում է, որ
հայտնություն է ստացել անմիջապես Աստծուց և պարզաբանում է, որ
գաղատացիների համար իր ծառայությունը հաստատվել է Առաքյալների
կողմից։ Նա նշում է, որ մի անգամ գաղատացի Սրբերի առնչությամբ
անհամաձայնության է ունեցել Պետրոսի հետ։ Նա ուսուցանում է, որ
մարդիկ պարզապես չեն արդարացվում Մովսեսի օրենքի գործերի
միջոցով, այլ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատի միջոցով։

Գաղատացիս 3–4-ում Պողոսը պաշտպանում է ավետարանի ուղերձը։ Նա
ուսուցանում է, որ Աբրահամը այն մարդու օրինակն էր, ով արդարացվեց
հավատի միջոցով, այլ՝ ոչ Մովսեսի օրենքի գործերի։ Քավության շնորհիվ
Հիսուս Քրիստոսը փրկագնեց մարդկանց օրենքի անեծքից։ Մովսեսի
օրենքի նպատակն էր «դաստիարակ լինել մեզ դեպի Քրիստոսը բերելու
համար»։ Հավատի և մկրտության միջոցով Սրբերը ստանում են
Քավության օրհնությունները, մտնում են ավետարանի ուխտի մեջ,
Քավության միջոցով դառնում են Աստծո ժառանգները և այլևս ծառաներ
չեն, այլ՝ Աստծո զավակներ։
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Գաղատացիս 5–6-ում Պողոսը կոչ է անում Սրբերին ամուր մնալ
Քրիստոսի առաջարկած ավետարանի ուխտին։ Պողոսը համեմատում է
«մարմնի գործերի» մեջ ներգրավված մարդու կյանքը այն մարդու կյանքի
հետ, ով վայելում է «հոգու պտուղները»։ Նա ուսուցանում է, որ Սրբերը
պետք է կրեն մեկը մյուսի բեռը և չձանձրանան բարիք գործելով։ Մենք
հնձում ենք այն, ինչ ցանում ենք։

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ
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ԴԱՍ 118

Գաղատացիս 1–4
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը հանդիմանեց Գաղատացի Սրբերին,
քանի որ նրանք հետևում էին կեղծ ուսմունքներին և
ուսուցանեց, որ նրանք կարող են դառնալ Աստծո

ժառանգները, եթե հավատ ունենան Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ և հետևեն Նրան։

Ուսուցման առաջարկներ
Գաղատացիս 1-2
Պողոսը հանդիմանում է Սրբերին կեղծ ուսուցիչներին հետևելու համար և
հորդորում է նրանց վերադառնալ դեպի ավետարանը։

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենց հարազատ
եղբայրներից, քույրերից կամ ընկերներից մեկն ասում է, որ այլևս
համոզված չէ Եկեղեցու ուսմունքների ճշմարտացիության մեջ։ Այդ
պատճառով այդ մարդն այլևս չի հաճախում եկեղեցի և չի ապրում
ավետարանով։ Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանական
տետրերում գրի առնել այն, ինչ նրանք կասեին իրենց եղբորը, քրոջը կամ
ընկերոջը, որպեսզի օգնեին նրանց հասկանալ, որ Եկեղեցու
ուսմունքները ճշմարիտ են։

Հրավիրեք ուսանողներին Գաղատացիս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել մի ճշմարտություն, որը կօգնի նրանց հասկանալու ճշմարիտ
ուսմունքները։

Բացատրեք, որ Գաղատիան Փոքր Ասիայի հյուսիս-կենտրոնական
մասում գտնվող գավառ էր, որի քաղաքներից մեծ մասը Պողոսն այցելել
էր իր միսիոներական երկրորդ և երրորդ ճամփորդությունների
ժամանակ (տես Գործք Առաքելոց 16․6, 18․23)։ (Կարող եք հրավիրել
ուսանողներին գտնել Գաղատիան Աստվածաշնչյան քարտեզներում,
հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները»։)
Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 1․6–7
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
փնտրել այն խնդիրը, որը գոյություն ուներ գաղատացի սրբերի մեջ։

• Ինչո՞ւ էին գաղատացի սրբերից շատերը հեռանում ճշմարիտ
ավետարանից։

Բացատրեք, որ այն մարդիկ, ովքեր մտահոգում էին գաղատացիներին և
կամենում էին փոխել ավետարանի ուսմունքները, կասկածներ էին
սերմանում (տես Գաղատացիս 1․7, տողատակի գրառում ա) Պողոսի այն
ուսմունքի վրա, որ փրկությունը գալիս է միայն Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով։ Այդ կեղծ ուսուցիչները հրեա քրիստոնյաներն էին, ովքեր
պնդում էին, որ գաղատացի սրբերը պետք է թլպատվեն (տես Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց, «Թլպատություն») և հետևեն Մովսեսի օրենքի
ծեսերին, որպեսզի փրկվեն։
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Օգնեք ուսանողներին հասկանալ բովանդակությունը

Սուրբ գրքերի բովանդակությունը պատմությունը, մարդիկ, իրադարձությունները և
ոգեշնչված բացատրություններն են, որոնցից բաղկացած է սուրբ գրքի տեքստը։ Այն կյանք
ու իմաստ է հաղորդում սուրբ գրության հատվածում գտնվող վարդապետություններին և
սկզբունքներին։ Օգնեք ուսանողներին հասկանալ բովանդակությունը, որպեսզի նրանք
կարողանան բացահայտել տեքստում գտնվող հավերժական ճշմարտությունները, սակայն
առանձնապես մի կենտրոնացեք պատմության և մանրամասների վրա այն աստիճան, որ
դրանք զբաղեցնեն դասի մեծ մասը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 1․8–9
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց Պողոսն այն մարդկանց մասին,
ովքեր ուրիշ ավետարան էին քարոզում և ոչ այն, որը քարոզում էր ինքը՝
որպես Տիրոջ Առաքյալ։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտած
նյութով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս
1․10–12 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ով էր Պողոսի ուսմունքների սկզբնաղբյուրը։

• Համաձայն 12-րդ հատվածի, ո՞վ էր Պողոսի ուսմունքների
սկզբնաղբյուրը։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 10–12 հատվածների Պողոսի
խոսքերից ճշմարիտ վարդապետության մասին։ (Ուսանողները կարող
են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք
նշեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը ճշմարիտ
վարդապետությունը հայտնում է Իր մարգարեներին։)

• Ինչպե՞ս կարող է այդ ճշմարտությունն օգնել մեզ, երբ մենք հարցեր
ենք ունենում մարգարեների ուսմունքների վերաբերյալ։

Բացատրեք, որ քանի որ Հիսուս Քրիստոսն Իր մարգարեներին է
հայտնում ճշմարիտ վարդապետությունը, Նա կարող է նաև մեզ հայտնել
մարգարեների ուսմունքների ճշմարտացիությունը։

• Ի՞նչ կարող ենք անել Տիրոջից հայտնություն ստանալու համար,
որպեսզի ինքներս իմանանք, որ մարգարեների ուսմունքները
ճշմարիտ են։

Հիշեցրեք ուսանողներին դասի սկզբում դիտարկված իրավիճակի մասին։
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների բացատրել դասարանի անդամներին,
թե ինչպես կկիրառեին հայտնություն ստանալու մասին հենց նոր
բացահայտած ճշմարտությունը, որպեսզի պատասխանեն այն մարդուն,
ով կասկածի տակ է դնում Եկեղեցու ուսմունքները։

Վկայեք, որ մենք կարող ենք ճանաչել ճշմարիտ վարդապետությունը, եթե
ուսումնասիրենք մարգարեների ուսմունքները և հայտնություն փնտրենք
Տիրոջից։

Ամփոփեք Գաղատացիս 1․13–2․21 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
շարադրում է իր դարձը և սկզբնական միսիոներական
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ճամփորդությունները։ Նա բացատրում է նաև, որ փրկությունը Մովսեսի
օրենքի մեջ չէ, այլ՝ մենք ներվում կամ արդարացվում ենք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ հավատի շնորհիվ։

Գաղատացիս 3–4
Պողոսը հրավիրում է Գաղատացիներին ձեռք բերել Աբրահամին խոստացված
բոլոր օրհնությունները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։
Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ իրավիճակները։ Յուրաքանչյուր
պատմությունը կարդալուց հետո խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե
ինչո՞ւ է տվյալ պատմության հերոսը Տիրոջ բոլոր օրհնությունները
ստանալու համար գտնվում անբարենպաստ պայմաններում՝
համեմատած, Եկեղեցու մյուս անդամների հետ, ովքեր վաղ հասակից են
հավատարիմ եղել ավետարանին։

1. Երիտասարդ տղան մեծացել է պակաս ակտիվ ընտանիքում և չի
սովորել ավետարանն իր երիտասարդ տարիքում։ Նրա ընտանիքն
այժմ ավելի հաճախակի է այցելում Եկեղեցի և սկսում է սովորել ու
ապրել ավետարանով։

2. Մի կին երկար տարիներ քննադատել է Եկեղեցին։ Վերջերս նա
սրտում փոփոխություն է զգացել և մկրտվել է։

Հրավիրեք ուսանողներին Գաղատացիս 3–4 գլուխներն ուսումնասիրելիս
փնտրել մի ճշմարտություն, որի օգնությամբ նրանք կհասկանան, թե ինչ
օրհնություններ են ստանում բոլոր մարդիկ՝ անկախ իրենց
հանգամանքներից և կայացրած որոշումներից։

Բացատրեք, որ գաղատացի սրբերից շատերը դեպի քրիստոնեությունը
դարձի եկած հեթանոսներ էին և այդպիսով Աբրահամի ուղղակի
սերունդները չէին, որոնց խոստացված էր Աստծո բոլոր օրհնությունները։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 3․7–9
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսն այն մարդկանց
մասին, ովքեր «որ հաւատքիցն են» (7-րդ հատված), կամ նրանք, ովքեր
հավատում են Հիսուս Քրիստոսին։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսն այն մարդկանց մասին, ովքեր հավատում են
Հիսուս Քրիստոսին։

• Ըստ 8-րդ հատվածի, ի՞նչ էր Տերը խոստացել Աբրահամին։

• Ըստ 9-րդ հատվածի, ի՞նչ կպատահի այն մարդկանց, ովքեր հավատ
ունեն առ Հիսուս Քրիստոսը։

Բացատրեք, որ «օրհնվում են հաւատացեալ Աբրահամի հետ» նշանակում
է լինել Աբրահամի հետ Աստծո կապած այն ուխտի շահառուն, որ
Աբրահամի միջոցով բոլոր մարդիկ կարող են վայելել ավետարանի
օրհնությունները (տես Աբրահամ 2․11)։

Ամփոփեք Գաղատացիս 3․10–25 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց, որ Մովսեսի օրենքի նպատակն էր օգնել Իսրայելացիներին
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գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը և արդարացվել Նրա հանդեպ հավատի
միջոցով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս
3․26–27 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի ստանանք
խոստացված օրհնությունները։

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի ստանանք Աբրահամին խոստացված
օրհնությունները։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Բոլոր
նրանք, ովքեր հավատք գործադրեն առ Հիսուս Քրիստոսը և մտնեն ավետարանի
ուխտի մեջ, կդառնան …

Հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 3․28–29 հատվածները։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել այն բառերին ու արտահայտություններին, որոնց օգնությամբ
նրանք կարող են ավարտել գրատախտակին կիսատ գրված
նախադասությունը։

• Ըստ հատված 28-ի, ի՞նչ է պատահում այն ուրիշ անհատներին, երբ
նրանք մտնում են ավետարանի ուխտի մեջ։

• Ըստ հատված 29-ի, ովքե՞ր են դառնում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ
Աբրահամի սերունդի մեջ ընդգրկված մարդիկ։

Բացատրեք, ժառանգն այն մարդն է, ով իրավունք ունի օրենքով
սահմանված կարգով ստանալու մյուսի գույքը կամ իրը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 4.7
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ում ժառանգները կարող ենք դառնալ։

• Ո՞ւմ ժառանգները կարող ենք դառնալ։ (Ուսանողների խոսքերով
ավարտեք գրատախտակին գրված նախադասությունն այնպես, որ
այն արտահայտի հետևյալ ճշմարտությունը․ Բոլոր նրանք, ովքեր
հավատ գործադրեն առ Հիսուս Քրիստոսը և մտնեն ավետարանի
ուխտի մեջ, կդառնան մեկ Քրիստոսում և կդառնան ժառանգներն
Աստծո։)

• Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Աստված այդ օրհնությունները խոստացել
է բոլոր նրանց, ովքեր մտնում են ուխտի մեջ՝ անկախ իրենց
հանգամանքներից։

Վկայեք, որ Երկնային Հոր խոստումները բոլոր նրանց համար են, ովքեր
մտնում են ավետարանի ուխտի մեջ։ Խրախուսեք ուսանողներին
հավատարիմ մնալ իրենց կապած ուխտերին։

Ամփոփեք Գաղատացիս 4․8–31 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
հրավիրեց Գաղատացի սրբերին հետ գալ դեպի Քրիստոսը և խուսափել
այն գերությունից, որը գալիս է Մովսեսի օրենքը պահելուց։
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ԴԱՍ 119

Գաղատացիս 5-6
Նախաբան
Պողոսը հորդորեց գաղատացի սրբերին վերականգնել
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատը և հավատալ,
որ փրկությունը հասանելի է միայն Նրա միջոցով, այլ ոչ
Մովսեսի օրենքին հնազանդվելով։ Պողոսն ավարտեց իր

նամակը և հրավիրեց Եկեղեցու անդամներին Քրիստոսի
միջոցով դառնալ նոր արարածներ և օգնել մյուսներին
անել նույնը։

Ուսուցման առաջարկներ
Գաղատացիս 5
Պողոսը հորդորում է գաղատացի սրբերին վերականգնել Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ իրենց հավատը

Գրատախտակին նկարեք երկու խմբերի, որոնք խաղում են պարան
ձգելու խաղը։

• Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում երկու խմբերի միջև պարան ձգելու խաղը։
Ինչպե՞ս են թիմերը հաղթում իրար։

• Մեր կյանքն ինչո՞վ է նման երկու խմբերի միջև պարան ձգելու խաղին։

Եթե ուսանողները չնշեն դա, ապա ընդգծեք, որ մեր կյանքը ինչ-որ
առումով նման է երկու խմբերի միջև պարան ձգելու խաղին, երբ մենք
պայքարում ենք գայթակղության դեմ։ Հրավիրեք ուսանողներին
Գաղատացիս 5 գլուխն ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել այն
ճշմարտություններին, որոնց օգնությամբ նրանք կիմանան, թե ինչպես
պայքարել գայթակղության դեմ։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ հրեա քրիստոնյաներից ոմանք մոլորության
մեջ գցեցին գաղատացի սրբերին՝ ուսուցանելով նրանց, որ փրկվելու
համար նրանք պետք է ապրեն Մովսեսի օրենքով և թլպատվեն։ Պողոսը
Մովսեսի օրենքի այդ կեղծ ուսմունքները նկարագրեց, որպես
«ծառայության լուծ» (Գաղատացիս 5․1)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 5․1
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
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ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ո՞վ է ազատություն
բերում ծառայության այդ լծից։

• Ո՞վ է ազատություն բերում ծառայության այդ լծից։

Ամփոփեք Գաղատացիս 5․2–15 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
նախատում է գաղատացի սրբերին, որ այդքան հեշտությամբ հետ
քաշվեցին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ազատությունից և դրա
փոխարեն հետ են վերադառնում Մովսեսի օրենքի ծառայությանը։
Այնուհետև նա պարզաբանում է, որ չնայած Քրիստոսի հետևորդները
ազատվել էին Մովսեսի օրենքի ծառայությունից, դա չի նշանակում, որ
նրանք ազատ կարող էին մեղքին անձնատուր լինել։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս
5․16–17 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել Պողոսի նկարագրած երկու մրցակցող ուժերին։

• Որո՞նք են Պողոսի նկարագրած երկու մրցակցող ուժերը։

Գրատախտակին գծեք երկու սյունակ պարունակող աղյուսակ՝
ուղղահայաց գիծ տանելով նկարված պարանի մեջտեղից։ Գրեք՝ Քայլել
Հոգով արտահայտությունը մի սյունակի վերևում և Կատարել մարմնի
ցանկությունները՝ մյուս սյունակի վերևում։

• Ի՞նչ է նշանակում «քայլել Հոգով»։ (հատված 16): (Ապրել արժանի և
հետևել Սուրբ Հոգուն։)

• Ինչի՞ն է վերաբերում «մարմնի ցանկությունները» (հատված 16)
արտահայտությունը։ (Մեղք գործելու գայթակղությանը։)

• Ինչպե՞ս են դրանք համարվում մրցակցող ուժեր։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել 16-րդ հատվածից այն մասին, թե
ինչպես կարող ենք հաղթահարել մարմնական գայթակղությունները։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
պետք է բացահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք․ Երբ մենք քայլենք
Հոգով, մենք կհաղթահարենք մարմնական գայթակղությունները։
Գրատախտակին գրեք այս սկզբունքը:)

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե պարանի որ կողմում են իրենք
գտնվում և որ ուժն է հաղթում իրենց կյանքում։

Դասարանի անդամերին բաժանեք երկու կամ երեք հոգանոց խմբերի։
Խմբերի մի մասին հանձնարարեք միասին բարձրաձայն կարդալ
Գաղատացիս 5․19–21 հատվածները և փնտրել «մարմնի ցանկությունները
[կատարելու]» հետևանքները։ Մյուս կեսին հանձնարարեք միասին
բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 5․22–23 հատվածները և փնտրել
Հոգով քայլելու հետևանքները։ Երբ ավարտեն ընթերցանությունը,
յուրաքանչյուր խմբից մեկական հոգու հանձնարարեք գրատախտակի
համապատասխան սյունակում թվարկել իրենց գտած պատասխաններից
մեկը։ Հորդորեք նրանց շարունակել նույն կերպ և թվարկել իրենց
պատասխանները, մինչև որ աղյուսակում արտացոլվեն Պողոսի
խոսքերը։ Կարող եք ձեր հետ բերել բառարան և հորդորել ուսանողներին
փնտրել դժվար հասկանալի բառերը։
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Գաղատացիս 5․22–23 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի
վերջում գտնվող ուսուցման մտքին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության
սերտման հարցում:

• Ըստ հատված 21-ի և Պողոսի ուսմունքների, ի՞նչ կպատահի այն
մարդկանց հետ, ովքեր տրվում են «մարմնի գործերին»։

• Ըստ 22–23 հատվածների, ի՞նչ պտուղներ կամ հետևանքներ են ցույց
տալիս, որ մարդը քայլում է Հոգով։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Հոգու պտուղներն են՝ սեր, ուրախություն,
խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն,
հավատք, հեզություն և ժուժկալություն: Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն այդ ճշմարտությունը իրենց սուրբ գրություններում։)

Անդրադարձեք աղյուսակի այն կեսին, որտեղ Հոգու պտուղներն են
թվարկված։

• Ինչո՞ւ արժե այդ օրհնություններն ունենալ։

Աղյուսակի ներքևում մի մեծ սլաք գծեք այն ուղղությամբ, որտեղ մարմնի
ցանկություններն են թվարկված։ Հրավիրեք ուսանողներին
պատկերացնել, որ այս փոխաբերական պարան քաշելու խաղի
ժամանակ մենք մեզ թույլ ենք տալիս մոտենալ մարմնի
ցանկություններին։

• Ի՞նչ է պատահում Հոգու պտուղներին, երբ մենք տրվում ենք մարմնի
ցանկություններին։ (Մենք սկսում ենք կորցնել Հոգու պտուղները։)

Ջնջեք սլաքը և մեկ ուրիշը նկարեք, որը կմատնանշի Հոգու պտուղների
ուղղությունը։ Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ այժմ մենք
շարժվում ենք այդ ուղղությամբ։

• Ի՞նչ է պատահում մարմնի գործերին, երբ մենք քայլում ենք Հոգով։
(Դրանք դադարում են մեր կյանքի մասը լինելուց։)

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե երբ են նրանք ունեցել կամ զգացել Հոգու այդ պտուղները։
Խնդրեք նրանց նաև գրի առնել, թե այդ ժամանակ ինչ էին անում Հոգով
քայլելու համար։ Երբ ավարտեն, հրավիրեք մի քանիսին կիսվել
իրենց գրածով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս
5․24–25 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ինչ են
փորձում անել մարմնի ցանկությունների հետ։
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• Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ի՞նչ են փորձում անել մարմնի
ցանկությունների հետ։ (Խաչի հանել դրանք կամ վերացնել դրանք
իրենց կյանքից։)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կանեն, որպեսզի ավելի
լիարժեք քայլեն Հոգով։ Խրախուսեք նրանց գործել համաձայն իրենց
ստացած հուշումների, որպեսզի նրանք կարողանան վայելել Հոգու
պտուղները։

Գաղատացիս 6
Պողոսը հրավիրում է գաղատացի սրբերին փոխվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե իրենց ծանոթներից ո՞վ այժմ չի
ստանում ավետարանի օրհնությունները, նույնիսկ, եթե այդ մարդը
Եկեղեցու անդամ է։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին
Գաղատացիս 6 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել մի սկզբունք, որը
կօգնի նրանց լուծում գտնել, թե ինչպես օգնել այդ մարդուն ստանալու
ավետարանի օրհնությունները։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 6․1–2
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի ուսմունքների, ինչպես պետք է
Եկեղեցու անդամները վերաբերվեն այն մարդուն, ով մեղք է գործել։
(Կարող եք բացատրել, որ «բռնուի մի յանցանքով» [հատված 1]
արտահայտությունը նշանակում է մեղք գործել։)

• Ըստ Պողոսի ուսմունքների, ինչպե՞ս պետք է Եկեղեցու անդամներն
վերաբերվեն այն մարդուն, ով մեղք է գործել։ («Հաստատեցեք» այդ
մարդուն կամ օգնեք նրան վերադառնալ ավետարանի ուղին։)

• Ինչո՞ւ է կարևոր ունենալ «հեզության հոգին» (հատված 1), երբ մենք
օգնում ենք ինչ-որ մեկին վերադառնալու ավետարանի ուղին։

• Ինչպե՞ս կարող ենք «իրար բեռը վեր առնենք»։ (հատված 2):

Ամփոփեք Գաղատացիս 6․3–5 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց, որ մենք չպիտի ամբարտավան ու ինքնահավան լինենք, որ
ամեն մարդ պետք է «իր բեռը վեր առնէ» (հատված 4) կամ հաշվետու լինի
իր ընտրությունների համար։

Ցուցադրեք որևէ մրգի կամ բանջարեղենի մի քանի սերմեր, որոնք
ուսանողները հեշտությամբ կճանաչեն։ Խնդրեք նրանց գուշակել, թե ինչ
տեսակի սերմեր են դրանք։

• Ի՞նչ կարող եք ակնկալել, եթե տնկեք այդ սերմերը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 6․7–8
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի ուսմունքների, ինչ կարող ենք
ակնկալել, եթե ցանենք սերմերը։

• Ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսն այն մասին, թե ինչ է պատահում, երբ
սերմերը ցանվում են։ (Ինչ ցանես կամ տնկես, այն էլ կքաղես կամ
կհնձես։ Դա կոչվում է հունձքի օրենք։)
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• Ինչպե՞ս է հունձքի օրենքն առնչվում մեր կայացրած որոշումներին։

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Գաղատացիս 6․9–10
հատվածները։ Խնդրեք նրանց փնտրել, թե Պողոսն ինչու ուսուցանեց
հունձքի օրենքը։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Պողոսն ուսուցանեց հունձքի օրենքն այն բանից
հետո, երբ հրավիրեց գաղատացիներին իրար օգնել՝ ավետարանի
ուղու վրա մնալու կամ վերադառնալու համար։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից ավետարանի
օրհնությունները չվայելող մարդկանց օգնելու մասին։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն պետք է
բացահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե մենք ջանասիրաբար
բարիք ենք գործում, մենք կհնձենք մեր արարքների
օրհնությունները։)

• Ինչպե՞ս է «իր ժամանակին» հնձելու խոստումն օգնում մեզ
«չթուլանալ» (հատված 9), կամ չհրաժարվել ուրիշներին ծառայելուց և
մեր կյանքում ավետարանով ապրելուց։

• Դուք կամ որևէ մեկը, ում ճանաչում եք, երբևէ ջանասիրաբար բարիք
գործել եք, նույնիսկ, երբ օրհնություններն անմիջապես չեք ստացել։
(Կարող եք նաև կիսվել փորձառությամբ։)

Ամփոփեք Գաղատացիս 6․11–18 հատվածները և բացատրեք, որ
գաղատացի սրբերին ուղղված իր թուղթը Պողոսն ավարտեց՝
վերահաստատելով, որ Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունն ու
ողորմությունը բոլոր նրանց վրա է, ովքեր դառնում են նորարարածներ՝
Նրա անվան հավատի շնորհիվ։

Խրախուսեք ուսանողներին «չձանձրանան բարին գործելուց» (հատված 9)
և աղոթքով խորհեն, թե ում կարող են օգնել և վերադարձնել Տիրոջ ուղու
վրա։ Հրավիրեք նրանց ջանասիրաբար հետևել Սուրբ Հոգուց ստացած
տպավորություններին։

Սուրբ գրությունների սերտում՝ Գաղատացիս 5․22–23
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին մտապահել Գաղատացիս 5․22–23
հատվածները, հանձնարարեք յուրաքանչյուր ուսանողի հերթով
արտասանել մեկական բառ։ Օրինակ, առաջին ուսանողը կասի «բայց»,
երկրորդ ուսանողը կասի «հոգու», երրորդ ուսանողը կասի «պտուղն է» և
այդպես շարունակ, մինչև որ երկու հատվածներն էլ ավարտվեն։ Պահեք
ժամանակը և դասարանին տվեք փորձելու շատ հնարավորություններ, որ
նշված ժամանակահատվածում կարողանան ավարտել այն:
Վարժությունը կրկնելով կարող եք փոխել ուսանողների
հերթականությունը, որպեսզի նրանք ասեն տարբեր բառեր։ Կարող եք
նաև առաջարկել, որ ուսանողները մի քանի օր շարունակ յուրաքանչյուր
դասի սկզբում վարժվեն դրանում, որպեսզի բարելավեն արտասանելու
իրենց ժամանակը։ Երբ ուսանողները մի քանի անգամ լսեն հատվածների
կրկնողությունը, հրավիրեք նրանց անգիր արտասանել այն իրենց մոտ
նստած որևէ մեկի համար։
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Պողոս Առաքյալի թուղթը
առ
Եփեսացիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
«Եփեսացիս թուղթը ողջ աշխարհի համար է՝ հրեայի և հեթանոսի,
ամուսնու և կնոջ, ծնողների ու զավակների, տիրոջ և ծառայի։ Պողոսի
օրերում դա Տիրոջ մտադրությունն ու կամքն էր, մեր օրերում դա
ոգեշնչման ձայն է, դա համընդհանուր կոչի ու կիրառության թուղթ է։

… Այն պարունակում է Պողոսի լավագույն գրվածքներից մի քանիսը,
որոնք առնչվում են հիմունքներին, Աստծո ավետարանին՝ իր ողջ
փրկարար փառքով» (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 2:489)։

Եփեսացիս թուղթն ուսումնասիրելով, ուսանողները մի կողմ կդնեն
աշխարհիկը և կաճեն հոգևոր առումով ու կսովորեն ավելի լիարժեք
մասնակից լինել Եկեղեցու միասնությանը և ընկերակցությանը։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է գրել Թուղթ առ Եփեսացիս (տես Եփեսացիս 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսը նշել է, որ Թուղթ առ Եփեսացիս գրել է բանտարկության
ժամանակ (տես Եփեսացիս 3․1, 4․1, 6․20)։ Եփեսացիս թուղթը, հնարավոր
է, գրվել է այն ժամանակ, երբ Պողոսն առաջին անգամ բանտարկված է
եղել Հռոմում, մոտավորապես Ք.ծ.հ 60–62թթ․ (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը», scriptures.lds.org)։ Այդ ընթացքում Պողոսը
գտնվում էր տնային կալանքի տակ, սակայն նրան կարող էին այցելել, և
նա կարող էր ուսուցանել ավետարանը (տես Գործք 28․16–31)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Հակոբոս թագավորի Աստվածաշնչյան տարբերակում Եփեսացիս 1․1
հատվածում նշվում է, որ Թուղթ առ Եփեսացիս ուղղված է «այն սրբերին
որ Եփեսոսումն են»։ Սակայն ավելի վաղ արձանագրություններում չկան
«որ Եփեսոսումն են» խոսքերը։ Դա ենթադրում է, որ հնարավոր է,
Պողոսն այդ թուղթը չէր գրել հատկապես Եփեսացիների համար, այլ
Սրբերի մի քանի խմբերի, այդ թվում՝ Եփեսոսում գտնվողների։ Եփեսոսը
հանդիսանում էր Պողոսի նստավայրը նրա երրորդ միսիոներական
ճամփորդության ժամանակ (տես Գործք 19․9–10, 20․31), և նա մեծ
ազդեցություն էր թողել այդ մարդկանց վրա (տես Գործք 20․17, 34–38)։

Այդ նամակում Պողոսը դիմեց Եկեղեցու հեթանոս անդամներին (տես
Եփեսացիս 2․11), ովքեր հավանաբար նորադարձներ էին (տես
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Եփեսացիս 1․15)։ Նա գրեց, որպեսզի զարգացնի նրանց հոգևորը և
վկայությունները, ովքեր արդեն անդամ էին։ Նրա հիմնական նպատակը
այդ նորադարձների Աստծո և Եկեղեցու մասին հոգևոր գիտելիքի
զարգացումն էր (տես Եփեսացիս 1․15–18, 3․14–19), միասնությունը
խթանելն էր, հատկապես, հրեա և հեթանոս Սրբերի միջև (տես
Եփեսացիս 2․11–22, 4․1–16, 5․19–6․9), և խրախուսել Սրբերին դիմանալ չարի
զորություններին (տես Եփեսացիս 4․17–5․18, 6․10–18)։ Եփեսոսում ապրող
Սրբերից շատերը արժանի էին կնքվելու հավերժական կյանքի համար
(տես Եփեսացիս 1․13, Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
2:493–94)։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Եփեսացիս գիրքը պարունակում է Վերջին Օրերի Սրբերին ծանոթ
բազմաթիվ ուսմունքներ և գաղափարներ, այդ թվում՝
նախասահմանվածությունը, ժամանակների լրության տնտեսությունը,
Խոստումի Սուրբ Հոգին, մարգարեների և առաքյալների կարևորությունը,
ճշմարիտ և միակ Եկեղեցու գաղափարը և Եկեղեցու կազմակերպության
մեջ տարբեր պաշտոնները, կոչումներն ու դերերը։ Այդ նամակն իր մեջ
ընդգրկում է նաև ընտանիքին վերաբերող մի քանի վսեմ ուսմունքներ,
որոնք կարելի գտնել սուրբ գրությունների բազմաթիվ հատվածներում։

Համառոտ շարադրանք
Եփեսացիս 1․1–4․16-ում Պողոսը գրում է ավետարանը ստանալու Սրբերի
նախասահմանվածության, ժամանակների լրության տնտեսության,
Խոստումի Սուրբ Հոգով կնքվելու, շնորհով փրկվելու, Եկեղեցու հեթանոս
և հրեա Սրբերի միավորման, «մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն»
գաղափարի, Եկեղեցու նպատակի և մարգարեների ու առաքյալների
հիմքի վրա կառուցված Եկեղեցու կազմակերպության մասին, որտեղ
գլխավոր անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է։ Պողոսն ուսուցանում է, որ
ժամանակների լրության տնտեսության ժամանակ Աստված ամեն ինչ
Քրիստոսում կհավաքի մեկ տեղ։

Եփեսացիս 4․17–6․24-ում Պողոսը խրախուսում է Սրբերին կիրառել
ճշմարիտ վարդապետությունն իրենց առօրյա կյանքում։ Նա խրախուսում
է նրանց հանել հին մարդուն (իրենց նախկին մեղքերը) և հագնել նոր
մարդուն, որ նրանք դառնում են Քրիստոսի շնորհիվ։ Նա խորհուրդ է
տալիս կանանց, ամուսիններին, երեխաներին, ծնողներին, ծառաներին,
տերերին և համայնքներին։ Նա խրախուսում է Սրբերին «հագնել Աստծո
ողջ սպառազինությունը» (Եփեսացիս 6․11)։

ԵՓԵՍԱՑԻՍ
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Եփեսացիս 1
Նախաբան
Պողոսը նամակ գրեց Եփեսոսում ապրող սրբերին այն
մասին, որ ի սկզբանե սահմանված էր, որ նրանք
ընդունեին ավետարանը ։ Նա գրեց վերջին տնտեսության

կամ այն տնտեսության մասին, որի մեջ այժմ ապրում
ենք։ Պողոսն ուսուցանեց, որ մենք հայտնության միջոցով
կարող ենք ճանաչել Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին։

Ուսուցման առաջարկներ
Եփեսացիս 1․1–8
Պողոսն ուսուցանում է Սրբերին այն մասին, որ ի սկզբանե սահմանված էր, որ
նրանք ընդունեին ավետարանը

Հանձնարարեք ուսանողներին վերհիշել մի դեպք, երբ նրանք կարևոր
պարտականություն են հանձն առել և այդ առաջադրանքը կատարելու
համար նրանց խոստացվել էր պարգևատրում։

• Երբ առաջադրանքը դժվարացավ, ինչպես կարողացաք դիմանալ այն
մտքին, որ դուք հանձն եք առել այդ առաջադրանքը, և ինչ-որ մեկը
վստահել է այն ձեզ։

• Ինչպե՞ս եք օրհնվել կամ պարգևատրվել ձեր պարտականությունը
կատարելիս։

Բացատրեք, որ Եփեսացիս 1–6 գլուխների իր թղթում Պողոս Առաքյալը
դիմեց Եփեսոսում և մոտակա տարածքներում գտնվող Սրբերին։ Նրա
նպատակն էր զորացնել նրանց, ովքեր արդեն Եկեղեցու անդամ էին և
օգնել նորադարձներին՝ զարգացնելու իրենց հոգևոր գիտելիքը և մնալ
հավատարիմ իրենց ուխտերին։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Եփեսացիս 1․3–8 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք
Պողոսն ուսուցանեց Սրբերին, որպեսզի օգնի նրանց հավատարիմ մնալ
իրենց ուխտերին։

• Պողոսն ի՞նչ ճշմարտություններ ուսուցանեց Սրբերին, որպեսզի օգնի
նրանց հավատարիմ մնալ իրենց ուխտերին։ (Երբ ուսանողները
պատասխանեն, կարող եք խնդրել նրանց բացատրել, թե ինչպես
կարող էին նրանց նշած ճշմարտություններն օգնել Սրբերին
հավատարիմ մնալ։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում 4-րդ հատվածի այն
արտահայտությունը, որ Աստված ընտրել է ոմանց «աշխարհքի
ստեղծումից առաջ»։

Բացատրեք, որ այս արտահայտությունը՝ առաջուց սահմանելով և «որդեգիր
լինենք Յիսուս Քրիստոսի ձեռովն» հատված 5-ի արտահայտությունների
հետ համատեղ վերաբերում է նրանց, ովքեր ընտրվել կամ
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նախասահմանված են եղել նախաերկրային կյանքում ավետարանն
ընդունելու համար։ Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին.
Աստծո զավակների համար նախասահմանված է ստանալ ավետարանի
օրհնությունները։ Այդ օրհնությունների ստացումը պայմանավորված է
այս կյանքում մեր հավատարմությունից։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այդ ճշմարտությունը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ խոսքերը․

«Նախաերկրային հոգևոր աշխարհում Աստված նշանակեց որոշ հոգիների իրենց
մահկանացու կյանքում կատարել հատուկ առաքելություններ: Սա կոչվում է
նախասահմանվածություն:

Նախասահմանվածությունը չի երաշխավորում, որ անհատները կստանան որոշակի
կոչումներ կամ պարտականություններ: Այդպիսի հնարավորությունները այս կյանք են
գալիս ազատ կամքի արդար օգտագործման արդյունքում, ճիշտ ինչպես արդարակյաց
նախաերկրային գոյության արդյունքում եկավ նախասահմանվածությունը: …

Նախասահմանվածության վարդապետությունը վերաբերում է ոչ միայն Փրկչին և Նրա
մարգարեներին, այլև Եկեղեցու բոլոր անդամներին։ Նախքան երկրի ստեղծումը,
հավատարիմ կանանց տրվեց որոշակի պարտականություններ, իսկ հավատարիմ
տղամարդկանց համար նախասահմանվեցին քահանայության որոշակի
պարտականություններ։ Չնայած դուք չեք հիշում այդ ժամանակը, դուք, անկասկած,
համաձայնվեցիք կատարել կարևոր հանձնարարություններ ձեր Հոր ծառայության մեջ։
Երբ դուք ապացուցեք, որ արժանի եք, ձեզ կտրվի հնարավորություններ կատարելու այն
հանձնարարությունները, որոնք այն ժամանակ ստացաք» (Հավատքին հավատարիմ․
Ավետարանական վկայակոչում [2004], 154–155)։

• Այն միտքը, որ մենք նախասահմանված ենք եղել՝ ընդունելու
ավետարանը և դրա բազմաթիվ օրհնությունները, ինչպե՞ս է օգնել մեզ
հավատարիմ մնալ մեր ուխտերին։

Եփեսացիս 1․9-12
Պողոսը խոսում է ժամանակների լրության տնտեսության մասին

Նկարեք ջրային ավազանի մեջ
լցվող մի քանի տարբեր գետերի
մի պարզ նկար։ Խնդրեք
ուսանողներին պատկերացնել, որ
յուրաքանչյուր գետն իրենից
ներկայացնում է ավետարանի մի
տնտեսություն։

• Ի՞նչ է ավետարանի
տնտեսությունը։

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ Հիմնական Վարդապետությունները

Ուսանողները կսովորեն Հիմնական Վարդապետությունները, երբ նրանք ուսումնասիրեն և
քննարկեն սուրբ գրությունները, և երբ նրանք սերտեն սուրբ գրությունների կարևոր
հատվածները: Դուք չպիտի շեղվեք սուրբ գրությունների հաջորդական
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ուսումնասիրությունից Հիմնական Վարդապետությունների վրա կենտրոնանալու համար:
Ավելի շուտ, դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք այն վարդապետությունների վրա, որոնք
ի հայտ են գալիս սուրբ գրքերի տվյալ ենթատեքստում։ Օրինակ, այս դասի ժամանակ
կարող եք ընդգծել ավետարանի տնտեսությունների այն վարդապետությունը, որն
առնչվում է Եփեսացիս 1-ին։

Կարող եք վերանայել ավետարանի տնտեսության սահմանումը՝
հրավիրելով որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Աստվածաշնչի
բառարանից հետևյալ հայտարարությունը։

«Ավետարանի տնտեսությունը մի ժամանակաշրջան է, որի ընթացքում Տերը երկրի վրա
ունենում է առնվազն մեկ լիազորված ծառա, որը կրում է սուրբ քահանայության
բանալիները և աստվածային հանձնարարություն է կատարում՝ տարածելով ավետարանը
երկրի բնակիչների մեջ։ Երբ դա տեղի է ունենում, ավետարանը հայտնի է դարձվում
նորովի, որպեսզի այդ տնտեսության մարդիկ ստիպված չլինեն հիմնականում կախված
լինել փրկության ծրագրի անցյալ տնտեսությունների գիտելիքից։ Ի սկզբանե գոյություն են
ունեցել ավետարանի բազմաթիվ տնտեսություններ։ Աստվածաշունչն առաջարկում է
առնվազն մեկ տնտեսություն, որը նույնացվում է Ադամի հետ, մեկ ուրիշը` Ենովսի, Նոյի և
այդպես շարունակ` Աբրահամի, Մովսեսի, Հիսուսի և Իր Առաքյալների հետ, ժամանակի
գագաթնակետին» (Bible Dictionary, “Dispensations”)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 1․9–10
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե որ տնտեսության մասին էր Պողոսը խոսում։
Բացատրեք, որ 9-րդ հատվածի «իր կամքի խորհուրդը» վերաբերում է
Աստծո ծրագրերին և նպատակներին։

• Ո՞ր տնտեսության մասին է Պողոսը խոսում Եփեսացիս 1․10-ում։

Նշեք, որ ժամանակների լրության տնտեսությունն այն տնտեսությունն է,
որտեղ մենք այժմ ապրում ենք։

• Ինչո՞վ է ժամանակների լրության տնտեսությունը նման ջրային
ավազանին՝ իր մեջ թափվող գետերով։

• Ըստ Պողոսի մարգարեության, ի՞նչ կպատահի ժամանակների
լրության տնտեսության ժամանակ։ (Բացատրեք, որ երբ Պողոսը գրեց,
որ «ամեն բան Քրիստոսումը» թե՛ երկնային թե երկրային բաները
պետք է «բովանդակուի» միասին [հատված 10], նա նկատի ուներ
աշխարհի ստեղծումից ի վեր Իր զավակներին տրված բոլոր
բանալիների, զորությունների և Աստծո խոստումների
վերականգնումն ու համախմբումը, ինչպես նաև մյուս գիտելիքները,
որոնք այդպես էլ չեն բացահայտվել [տես ՎևՈւ 128․18]։
Գրատախտակին գրեք հետևյալ վարդապետությունը. Ժամանակների
լրության տնտեսության ժամանակ նախկին տնտեսությունների բոլոր
բաները կվերականգնվեն։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից
Երեց Բ․ Հ․ Ռոբերտսի հետևյալ խոսքերը.
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«Սա ժամանակների լրության տնտեսությունն է, և մենք տեսնում ենք, թե
ինչպես են օվկիանոսը հեղեղող հուժկու գետակների նման նախկին
տնտեսությունները լցվում դրա մեջ՝ մեզ դարձնելով դրանց մասնակիցը և
տեսնում ենք, որ Աստված ի սկզբանե մի մեծ նպատակ էր հետապնդել և
այդ նպատակը Իր զավակների փրկությունն էր։ Այժմ, մոտեցել է վերջին
օրը՝ վերջին տնտեսության ժամանակը, երբ ճշմարտությունը, լույսն ու

արդարակեցությունը կողողեն երկիրը» (in Conference Report, Oct. 1904, 73)։

Հրավիրեք ուսանողներին գրատախտակի մոտ և խնդրեք նրանց նախկին
տնտեսություններից նկարված գետակները պիտակավորել՝
ճշմարտություն, սուրբ գրություններ, ուխտեր և զորություններ, որոնք
վերականգնվել կամ առաջ են բերվել ժամանակների լրության
տնտեսության մեջ։ (Պիտակների անուններ կարող են լինել նաև՝ կնքման
զորություն, փրկող արարողություններ, Մորմոնի Գիրքը և այլն։
Անհրաժեշտության դեպքում ուսանողները կարող են լրացուցիչ
գետակներ նկարել։)

• Ժամանակների լրության տնտեսության մեջ ապրելն ինչպե՞ս է ձեր
համար օրհնություն հանդիսանում։

• Ըստ Երեց Ռոբերտսի հայտարարության, ի՞նչ կպատահի այս
տնտեսության ժամանակ։ (Ճշմարտությունը, լույսը և
արդարակեցությունը կողողեն երկիրը։)

• Մեր տնտեսության ժամանակ, ո՞ր միջոցներն են հնարավորություն
տալիս մեզ ողողել երկիրն ավետարանի ճշմարտությամբ և լույսով։

Հանձնարարեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այն ինչ մինչ այժմ ձեռք է բերվել այս
տնտեսության ժամանակ՝ հաղորդելով ավետարանի ուղերձները
սոցիալական լրատվամիջոցներով, լավ սկիզբ է, սակայն միայն մի բարակ
շիթ է։ Այժմ կոչ եմ անում ձեզ, որ այդ բարակ շիթը ձեր օգնությամբ
փոխակերպենք հեղեղի։ … Հորդորում եմ ձեզ երկիրը ողողել այնպիսի
ուղերձներով, որոնք լի են արդարությամբ և ճշմարտությամբ, ուղերձներ,

որոնք իրական, ուսուցանող և ողջունելի են, և բառիս բուն իմաստով երկիրը ողողեք
հեղեղով» (“To Sweep the Earth as with a Flood” [Brigham Young University Campus Education
Week devotional, Aug. 19, 2014], LDS.org)։

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել, թե ինչ են անում, որպեսզի երկիրը
ողողեն արդարությամբ ու ճշմարտությամբ լի ուղերձներով։

Ամփոփեք Եփեսացիս 1․11–12 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ Սրբերը ստացան
«ժառանգություն» (հատված 11) Աստծո արքայությունում։
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Եփեսացիս 1․13–23
Պողոսն ուսուցանում է Խոստումի Սուրբ Հոգու մասին

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
1․13–14 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ օրհնություն ստացան Սրբերը՝ Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատարմության, վստահության և
հավատքի շնորհիվ։

• Ըստ 13-րդ հատվածի, ի՞նչ օրհնություն ստացան Սրբերը։ (Նրանք
«խոստմունքի Սուրբ Հոգովը կնքուեցաք»։)

Բացատրեք, որ «խոստմունքի Սուրբ Հոգովը կնքված [լինելը]» նշանակում
է, որ Սուրբ Հոգին «Հորը վկայում է, որ փրկության արարողությունները
կատարվել են պատշաճ ձևով, և որ դրանց հետ կապված ուխտերը
պահպանվել են» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Խոստումի Սուրբ Հոգի»,
scriptures.lds.org): Հոգին «մեր ժառանգութեան գրաւն է» (հատված 14)։ Դա
նշանակում է, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքում խորհրդանիշ,
հիշեցում և նշան է Աստծուց, որ եթե մենք հավատարիմ մնանք, մենք
կստանանք հավերժական կյանք։

Ամփոփեք Եփեսացիս 1․15–16 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ասաց Սրբերին, որ նա անընդհատ շնորհակալություն է հայտնում
Աստծուն նրանց հավատարմության համար։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
1․17-18 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել `
ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ Պողոսի աղոթքի, Աստված ինչ էր
տալու Սրբերին։

• Ըստ Պողոսի աղոթքի, Աստված ի՞նչ էր տալու Սրբերին։

• Ի՞նչ են այս հատվածները սովորեցնում այն մասին, թե ինչպե՞ս կարող
ենք ճանաչել Երկնային Հորը։ (Իրենց իսկ բառերով ուսանողները
պետք է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Հայտնության ոգու
շնորհիվ մենք կարող ենք ճանաչել Երկնային Հորը։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է հայտնության ոգին,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Դեյվիդ Ա․
Բեդնարի հետևյալ խոսքերը։ Հորդորեք ուսանողներին ուշադիր լսել, թե
ինչ է հայտնության ոգին։

«Հայտնությունը հաղորդակցություն է Աստծուց երկրի վրա գտնվող Իր
զավակներին և մեծագույն օրհնություններից մեկը, կապված Սուրբ Հոգու
պարգևի և մշտական ընկերակցության հետ։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը
սովորեցրել է. «Սուրբ Հոգին հայտնողն է», և «ոչ ոք չի կարող ստանալ Սուրբ
Հոգին` առանց հայտնություններ ստանալու» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 268)։

Հայտնության Հոգին հասանելի է յուրաքանչյուր անձնավորության, ով քահանայության
պատշաճ իշխանությամբ մեղքերի թողության համար ստանում է ընկղմումով մկրտության
և Սուրբ Հոգու պարգևի համար ձեռնադրման փրկող արարողությունները, և ով հավատով
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գործում է իրականացնելու «ստացիր Սուրբ Հոգին» քահանայական հրամանը» (“The Spirit
of Revelation,” Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2011, 87)։

• Ի՞նչ է հայտնության ոգին:

• Ինչպե՞ս կարող է Սուրբ Հոգու միջոցով ստացված հայտնությունն
օգնել մեզ ճանաչել Երկնային Հորը։

Կարող եք հրավիրել ուսանողներին, որ նրանք կիսվեն, թե ինչպե՞ս է
Սուրբ Հոգու միջոցով ստացված հայտնությունն օգնել նրանց ավելի լավ
ճանաչել Երկնային Հորը։ Կարող եք կիսվել նաև անձնական
փորձառությամբ։ Խրախուսեք ուսանողներին ձգտել արժանի լինել Սուրբ
Հոգու ընկերակցությանը, որպեսզի նրանք ավելի լավ ճանաչեն
Երկնային Հորը։

Ամփոփեք Եփեսացիս 1․19–23 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
շարունակեց ուսուցանել Սրբերին խոստացված ժառանգության և որպես
Իր Եկեղեցու գլուխ՝ Հիսուս Քրիստոսի դերի մասին։

ԴԱՍ  120

871



ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Բ Կորնթացիս
8–Եփեսացիս 1 (Մաս 24)

Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Բ Կորնթացիս 8–Եփեսացիս 1 (մաս 24)-ի ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողների սովորած

իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ
ուսուցանել որպես ձեր դասի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ խորհեք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Բ Կորնթացիս 8–9)
Այս դասի ընթացքում ուսանողները սովորեցին, որ երբ մենք ընկալենք այն ամենը, ինչ Փրկիչը տվել է մեզ,
մենք ավելի հոժարակամ կլինենք օգտակարլինել ուրիշներին։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ Աստված

ցանկանում է, որ մենք հոժարակամ նվիրենք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոչինչ չունենք տալու։ Բացի այդ

ուսանողները սովորեցին, որ երբ մենք կարիքավորներին տալիս ենք ուրախ սրտով, Աստված

առատաձեռնորեն կօրհնի մեզ և Աստծո առատաձեռն օհնությունների ճանաչումը կօգնի մեզ
երախտագիտություն զգալ Նրա հանդեպ։

Օր 2 (Բ Կորնթացիս 10–13)
Հոգևոր բարօրության վերաբերյալ Պողոսի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին, որ երբ մենք վերահսկում

ենք մեր մտքերը և հնազանդվում Հիսուս Քրիստոսին, մենք ավելի հաջողակ կլինենք սատանայի դեմ
պայքարում։ Իր մարմնի խայթի վերաբերյալ Պողոսի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին, որ Տերը թույլ
կտա, որ մենք թուլություններ ու փորձություններ ունենանք, որպեսզի սովորենք խոնարհվել։ Հիսուս
Քրիստոսի շնորհը բավարար է մեր թուլություններում մեզ զորացնելու համար, և Տերը միշտ չէ, որ հեռացնում

է մեր դժվարությունները, բայց Նա կզորացնի մեզ, որպեսզի հավատարմությամբ տանենք դրանք։

Օր 3 (Գաղատացիս)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Գաղատացիս գրքի Պողոսի ուսմունքները, նրանք սովորեցին, որ Հիսուս
Քրիստոսը ճշմարիտ վարդապետությունը հայտնում է Իր մարգարեներին։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ
բոլոր նրանք, ովքեր հավատ գործադրեն առ Հիսուս Քրիստոսը և մտնեն ավետարանի ուխտի մեջ, կդառնան

մեկ Քրիստոսում և կդառնան ժառանգներն Աստծո։ Նրանք հասկացան, որ երբ մենք քայլենք Հոգով,
կհաղթահարենք մարմնի գայթակղությունները, և եթե մենք ջանասեր ենք բարիք գործելով, մենք կքաղենք

մեր արարքների օրհնությունները։

Օր 4 (Եփեսացիս 1)
Եփեսացիներին ուղղված Պողոսի ուսմունքների առաջին գլխից ուսանողները սովորեցին, որ Աստծո

զավակները նախասահմանվել են ավետարանի օրհնությունները ստանալու համար։ Նրանք նաև սովորեցին,
որ ժամանակների լրության տնտեսության ժամանակ նախկին տնտեսությունների բոլոր բաները

կվերականգնվեն, և մենք հայտնության ոգու շնորհիվ կճանաչենք Երկնային Հորը։
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Նախաբան
Պողոս Առաքյալը հորդորեց գաղատացի Սրբերին վերականգնել Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատը և ապավինել, որ փրկությունը
հասանելի է միայն Նրա միջոցով, այլ ոչ թե Մովսեսի օրենքին
հնազանդվելով։

Ուսուցման առաջարկներ
Գաղատացիս 5
Պողոսը հորդորում է գաղատացի Սրբերին վերականգնել Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ իրենց հավատը

Գրատախտակին նկարեք երկու խմբերի միջև պարանը ձգելու խաղը։

• Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում երկու խմբերի միջև պարանը ձգելու
խաղը։ Ինչպե՞ս են թիմերը հաղթում մեկը մյուսին։

• Մեր կյանքն ինչպե՞ս է նման երկու խմբերի միջև պարանը
ձգելու խաղին։

Եթե ուսանողները չնշեն դա, ապա ընդգծեք, որ մեր կյանքը ինչ-որ
առումով նման է երկու խմբերի միջև պարանը ձգելու խաղին, երբ մենք
պայքարում ենք գայթակղության դեմ։ Հրավիրեք ուսանողներին
Գաղատացիս 5 գլուխն ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել այն
ճշմարտություններին, որոնց օգնությամբ նրանք կիմանան, թե ինչպես
պայքարել գայթակղության դեմ։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ հրեա քրիստոնյաները մոլորության մեջ
գցեցին գաղատացի Սրբերին՝ ուսուցանելով նրանց, որ փրկվելու համար
նրանք պետք է ապրեն Մովսեսի օրենքով և թլպատվեն։ Պողոս Առաքյալը
Մովսեսի օրենքի այդ կեղծ ուսմունքները նկարագրեց որպես
«ծառայության լուծ» (Գաղատացիս 5․1)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 5․1
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ո՞վ է ազատություն
բերում ծառայության այդ լծից։

• Ո՞վ է ազատություն բերում ծառայության այդ լծից։

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ՄԱՍ  24

873



Ամփոփեք Գաղատացիս 5․2–15 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
նախատում է Գաղատացի սրբերին, որ այդքան հեշտությամբ հետ
քաշվեցին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ազատությունից և դրա
փոխարեն հետ են վերադառնում դեպի Մովսեսի օրենքը ։ Այնուհետև նա
պարզաբանում է, որ չնայած Քրիստոսի հետևորդները ազատվել են
Մովսեսի օրենքի ծառայությունից, դա չի նշանակում, որ նրանք ազատ են
մեղքին անձնատուր լինել։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս
5․16–17 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել Պողոսի նկարագրած երկու մրցակցող ուժերին։

• Որո՞նք են Պողոսի նկարագրած երկու մրցակցող ուժերը։

Գրատախտակին գծեք երկու սյունակ պարունակող աղյուսակ՝
ուղղահայաց գիծ տանելով նկարված պարանի մեջտեղից։ Գրեք՝ Քայլել
Հոգով արտահայտությունը մի սյունակի վերևում և Կատարել մարմնի
ցանկությունները՝ մյուս սյունակի վերևում։

• Ի՞նչ է նշանակում «քայլել Հոգով»։ (Գաղատացիս 5․16) (Ապրել արժանի
և հետևել Սուրբ Հոգուն։)

• Ինչի՞ն է վերաբերում «մարմնի ցանկությունները» (Գաղատացիս 5․16)
արտահայտությունը։ (Մեղք գործելու գայթակղությանը։)

• Ինչպե՞ս են դրանք համարվում մրցակցող ուժեր։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Գաղատացիս 5․16 հատվածից այն
մասին, թե ինչպես կարող ենք հաղթահարել մարմնի
գայթակղությունները։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն պետք է բացահայտեն նմանատիպ մի
սկզբունք․ Երբ մենք քայլենք Հոգով, կհաղթահարենք մարմնի
գայթակղությունները։ Գրեք այդ սկզբունքը գրատախտակին։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Մելվին Ջ․ Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունը․ Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք այն հարցի
վրա, որը Երեց Բալլարդը հղել է մեզ։

«Մեզ գերի վերցնելու մեր հոգիների թշնամու բոլոր հարձակումները կլինեն
մարմնի միջոցով։ … Մեզ վրա կատարված նրա գրոհները կլինեն մարմնի
ցանկությունների, հակումների ու փառասիրության միջոցով։ Այդ պայքարում
մեզ օգնելու համար ողջ անհրաժեշտ օգնությունը վրա է հասնում այն հոգու
միջոցով, որն ապրում է այդ նույն մարմնում։ Այսպիսով, այդ երկու զորավոր
ուժերը գործում են մեր մեջ այդ երկու ուղիների միջոցով։

Ինչպե՞ս է պայքարն ընթանում ձեզ համար։ … Դա շատ կարևոր հարց է։ Ամենամեծ
ընդհարումը, որ տղամարդիկ կամ կանայք երբևէ կունենան (կարևոր չէ նրանց
թշնամիների թիվը) կլինի սեփական անձի դեմ մղած պայքարը» (“Struggle for the Soul,”
New Era, Mar. 1984, 35)։
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Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե պարանի որ կողմում են իրենք
գտնվում և որ ուժն է հաղթում իրենց կյանքում։

Դասարանի անդամերին բաժանեք երկու կամ երեք հոգանոց խմբերի։
Խմբերի կեսին հանձնարարեք միասին բարձրաձայն կարդալ
Գաղատացիս 5․19–21 հատվածները և փնտրել «մարմնի ցանկությունները
[կատարելու]» հետևանքները։ Մյուս կեսին հանձնարարեք միասին
բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս 5․22–23 հատվածները և փնտրել
Հոգով քայլելու հետևանքները։ Երբ ավարտեն ընթերցանությունը,
յուրաքանչյուր խմբից մեկին հանձնարարեք գրատախտակի
համապատասխան սյունակում թվարկել իրենց գտած պատասխաններից
մեկը։ Հորդորեք նրանց շարունակել նույն կերպ և թվարկել իրենց
պատասխանները, մինչև որ աղյուսակում արտացոլվեն Պողոսի
խոսքերը։ Կարող եք ձեզ հետ բերել բառարան և հորդորել ուսանողներին
փնտրել դժվար հասկանալի բառերը։

• Ըստ Գաղատացիս 5․21-ի և Պողոսի ուսմունքների, ի՞նչ կպատահի այն
մարդկանց հետ, ովքեր տրվում են «մարմնի գործերին»։
(Գաղատացիս 5․19)

• Ըստ Գաղատացիս 5․22–23 հատվածների, ի՞նչ պտուղներ կամ
հետևանքներ են ցույց տալիս, որ մարդը քայլում է Հոգով։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հոգու պտուղներն
են՝ սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն,
քաղցրություն, բարություն, հավատ, հեզություն և զսպվածություն:
Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն այդ ճշմարտությունն
իրենց սուրբ գրություններում։)

Անդրադարձեք աղյուսակի այն կեսին, որտեղ Հոգու պտուղներն են
թվարկված։

• Ինչո՞ւ արժե այդ օրհնություններն ունենալ։

Աղյուսակի ներքևում մի մեծ սլաք գծեք այն ուղղությամբ, որտեղ մարմնի
ցանկություններն են թվարկված։ Հրավիրեք ուսանողներին
պատկերացնել, որ այս փոխաբերական պարանըձգելու խաղի ժամանակ,
մենք թույլ ենք տալիս մոտենալ մարմնի ցանկություններին։

• Ի՞նչ է պատահում Հոգու պտուղներին, երբ մենք տրվում ենք մարմնի
ցանկություններին։ (Մենք սկսում ենք կորցնել Հոգու պտուղները։)

Ջնջեք սլաքը և մեկ ուրիշը նկարեք, որը կմատնանշի Հոգու պտուղների
ուղղությունը։ Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ այժմ մենք
շարժվում ենք այդ ուղղությամբ։

• Ի՞նչ է պատահում մարմնի գործերին, երբ մենք քայլում ենք Հոգով։
(Դրանք դադարում են մեր կյանքի մասը լինելուց։)

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե երբ են նրանք ունեցել կամ զգացել Հոգու այդ պտուղները։
Խնդրեք նրանց նաև գրի առնել, թե այդ ժամանակ ինչ էին անում Հոգով
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քայլելու համար։ Երբ ավարտեն, հրավիրեք մի քանիսին կիսվել
իրենց գրածով:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գաղատացիս
5․24–25 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ինչ են
փորձում անել մարմնի ցանկությունների հետ։

• Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ի՞նչ են փորձում անել մարմնի
ցանկությունների հետ։ (Խաչել կամ վերացնել դրանք իրենց կյանքից։)

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կանեն, որպեսզի ավելի լիարժեք
քայլեն Հոգով։ Խրախուսեք նրանց գործել համաձայն իրենց ստացած
հուշումների, որպեսզի նրանք կարողանան վայելել Հոգու պտուղները։

Հաջորդ Մասը (Եփեսացիս 2–Փիլիպպեցիս 4)
Ուսանողներին հորդորեք մտածել աշխարհի փոփոխվող արժեքների,
օրենքների և կարծիքների շուրջ։ Ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ ճիշտն ու
սխալը այս անընդհատ փոփոխվող աշխարհում։ Պողոս Առաքյալը
խորհուրդ է տվել ու օգնել է Սրբերին հասկանալ այն, ինչ Տերը տվել է մեզ,
որպեսզի հավաստիանա, որ մենք չենք շեղվում աշխարհի կեղծ
փիլիսոփայություններից։ Նաև բացատրեք, որ երբ հաջորդ շաբաթ նրանք
շարունակեն ուսումնասիրել Պողոսի գրվածքները, նրանք կգտնեն
հետևյալ հարցերի պատասխանները․ Ինչպե՞ս պետք է երեխաները
վերաբերվեն իրենց ծնողներին։ Ի՞նչ է Պողոսը նկատի ունեցել «հանգցնել
ամբարիշտների բոլոր կրակոտ նետերը» արտահայտությամբ
(Եփեսացիս 6․16)։
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ԴԱՍ 121

Եփեսացիս 2-3
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանեց Եփեսոսի Սրբերին, որ բոլոր
մեղավորները կարող են փրկվել Աստծո շնորհով, որ
հրեաներն ու հեթանոսները կդառնան մեկ Աստծո
ընտանիքում։ Պողոսն ուսուցանեց նաև, որ Հիսուս

Քրիստոսի Եկեղեցին կառուցված է առաքյալների և
մարգարեների հիմքի վրա և կիսվեց իր ցանկությամբ, որ
Սրբերը զգան Հիսուս Քրիստոսի սերը։

Ուսուցման առաջարկներ
Եփեսացիս 2
Պողոսն ուսուցանում է, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի արյունը փրկում հրեային
և հեթանոսին։

Երբ դասը սկսվի, հրավիրեք մեկ կամ մի քանի ուսանողների (կախված
ուսանողների քանակից) նստել գետնին՝ դասարանի մյուս կողմում։ Այդ
ուսանողների և դասարանի մյուս կեսի միջև ժապավենով կամ թելով
սահմանագիծ գծեք և ասացեք մեկուսացված ուսանողներին, որ նրանք
չեն կարող (դեռևս) բանավոր մասնակցել դասին։ Հարցրեք դասարանի
մյուս կեսին․

• Ի՞նչ է այս իրավիճակը ցույց տալիս ձեր և մեկուսացված ուսանողների
հարաբերությունների մասին։ (Որ խումբն է արտոնյալ մյուսից։)

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կզգան իրենց մեկուսացված
ուսանողները։ Ինչո՞ւ:

Հարցրեք ուսանողներին, թե իրենց կյանքի ընթացքում երբևէ ունեցել են
այդպիսի զգացողություն։

Գրեք Հեթանոսներ և Հրեաներ բառերը գրատախտակին՝ կազմավորելով
երկու սյունակներ։

• Ելնելով նրանից, ինչ դուք սովորեցիք Պողոսի ծառայության ընթացքում
Եկեղեցու որոշ ճյուղերի սոցիալական իրավիճակի մասին, ո՞ր անունը
կհամապատասխանի մեկուսացված ուսանողներին։ (Հեթանոսներ)
Ո՞ր անունը կհամապատասխանի դասարանի մնացած կեսին։
(Հրեաներ)

• Ի՞նչը կարող էր այդ բաժանման պատճառ հանդիսանալ։ (Հրեաներից
ոմանք մտածում էին, որ, լինելով ծննդով իսրայելացիներ և լինելով
թլպատված, նրանք արտոնված էին Աստծո կողմից և գերակայություն
ունեին հեթանոս նորադարձների վրա։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 2․1–3
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և փնտրել, թե
ինչպես է Պողոսը նկարագրել հեթանոս Սրբերի («դուք» և «գնում էիք»
հատվածներ 1–2) և հրեա Սրբերի հոգևոր վիճակը («մենք» հատված 3),
նախքան նրանց դեպի Փրկիչը և Նրա Եկեղեցին դարձի գալը։ Բացատրեք,
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որ «օդի իշխանութեան իշխանի պէս» արտահայտությունը 2-րդ
հատվածում վերաբերում է դևին և աշխարհով մեկ նրա տարածած
ազդեցությանը։

• Ըստ 1–2 հատվածների, ինչպե՞ս Պողոսը նկարագրեց հեթանոսներին՝
մինչև նրանց դարձի գալը։ (Գրեք ուսանողների պատասխանները
գրատախտակի այն սյունակում, որը կոչվում է «Հեթանոսներ»։)

• Ըստ 3-րդ հատվածի, ինչպե՞ս Պողոսը նկարագրեց իրեն և հրեաներին՝
մինչև իրենց դարձի գալը։ (Գրեք ուսանողների պատասխանները
գրատախտակի այն սյունակում, որը կոչվում է «Հրեաներ»։)

Նշեք, որ հեթանոսները և հրեաները հոգևոր առումով մեռած կամ
մեկուսացված էին Աստծուց իրենց մեղքերի պատճառով (տես
հատված 1)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 2․4–6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով հեթանոս և հրեա Սրբերի հոգևոր վիճակին
նրանց դարձի գալուց հետո։ Նշեք, որ կենդանի արավ նշանակում է
կենդանացրեց, իսկ երկնավորներումը վերաբերում է երկնքի այն
թագավորություններին, որոնք մարդիկ կժառանգեն։

• Պողոսն ինչպե՞ս նկարագրեց Սրբերին նրանց դարձի գալուց հետո։
(Տերը նրանց կենդանի արեց կամ կենդանացրեց հոգևոր մահից և
մեղսավոր վիճակից։ Հիշեցրեք ուսանողներին, որ մենք դրան
անվանում ենք հոգևոր վերածնունդ [տես Մոսիա 27․24–26]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 2․7–10
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչը առաջ բերեց այդ փոխակերպումը
հեթանոսների և հրեաների մեջ։

• Այդ երկու խումբ Սրբերի մոտ ի՞նչն առաջացրեց այդ փոխակերպումը։
(Հիսուս Քրիստոսի շնորհը։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին,
թե ինչ կարող է անել Հիսուս Քրիստոսի շնորհը Աստծո բոլոր
զավակների համար։ Ուսանողների պատասխաններից հետո
հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսի
շնորհի միջոցով ողջ մարդկությունը կփրկվի Նրա հանդեպ հավատի
շնորհիվ։)

Նշեք, որ Պողոսն ընդգծեց, որ մենք չենք կարող փրկվել միայն մեր
գործերով, անկախ նրանից, թե որքան լավն են դրանք (տես 8–9-րդ
հատվածներ)։ Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ վերը նշված
ճշմարտությունը, հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ
խոսքերը․
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«Քանի որ բոլորը «մեղանչեցին, և Աստծո փառքիցը պակասված են»
[Հռովմեացիս 3․23] և քանի որ «ոչ մի անմաքուր բան չի կարող մտնել Աստծո
արքայությունը» [1 Նեփի 15․34], մեզանից ոչ ոք արժանի չէ վերադառնալ
Աստծո ներկայություն: …

… Մենք չենք կարող վաստակել մեր ճանապարհը դեպի երկինք,
արդարադատության պահանջները կանգնած են որպես խոչընդոտ, որը

մենք անզոր ենք հաղթահարել ինքներս:

Սակայն ամեն ինչ կորած չէ:

Աստծո շնորհը մեր մեծ և անսահման հույսն է:

Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ ողորմության ծրագիրը բավարարում է
արդարադատության պահանջները [տես Ալմա 42․15], և «առաջ բերում միջոցներ
մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան ունենալ հավատք ի ապաշխարություն» [Ալմա
34․15]։

Որքան էլ որ մեր մեղքերը որդան կարմիրի պես լինեն, ձյան պես սպիտակ կարող են
դառնալ [տես Եսայիա 1․18]։ Քանի որ մեր սիրելի Փրկիչը «իր անձը ամենի համար
փրկանք տվավ» [1 Տիմոթեոս 2․6], Նրա հավիտենական արքայության մուտքը բաց կլինի
մեզ համար [տես Բ Պետրոս 1․11]։

Դարպասը բաց է։ …

Այս փառքը ժառանգելու համար մենք բաց դարպասի կարիքն ունենք, մենք պետք է
մտնենք այս դարպասով սրտի փոխվելու ցանկությամբ, փոփոխությունն այնպես
ողբերգական է, որ սուրբ գրությունները նկարագրում են դա ինչպես «վերստին ծնվեն. Այո,
Աստծուց ծնվեն, իրենց մարմնական ու ընկած վիճակից փոխված դեպի արդարության մի
վիճակի, փրկագնվելով Աստծո կողմից, դառնալով նրա որդիներն ու դուստրերը» [Մոսիա
27․25]։ …

Շնորհը Աստծո պարգև է, և Աստծո յուրաքանչյուր պատվիրանին հնազանդ լինելու մեր
ցանկությունը, դա մեր մահկանացու ձեռքը պարզելն է՝ մեր Երկնային Հորից այս սուրբ
պարգևը ստանալու համար» («Շնորհի պարգևը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015,
108, 110)։

• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի գործադրումը և մեր
մեղքերից ապաշխարումն օգնում մեզ ստանալ շնորհի պարգևը։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
հասկանալ հրեաների և
հեթանոսների միջև
հարաբերությունների պատմական
ենթատեքստը նախքան
ավետարանի քարոզումն Աստծո
բոլոր զավակներին, ցույց տվեք
Երուսաղեմի բակի կողմի
«բաժանող պատի» ուղեկցող
նկարը (Եփեսացիս 2․14) (կամ
հանձնարարեք ուսանողներին
բացել Աստվածաշնչյան լուսանկարներ, հմր. 9, «Հերովդեսի տաճարը»)։
Բացատրեք, որ հեթանոսներին, ովքեր ուխտեր չէին կապել Տիրոջ հետ,
արգելված էր գնալ այդ պատից այն կողմ՝ տաճարի ավելի սուրբ տեղերը
և նրանց վերաբերվում էին որպես «օտարների» և «պանդուխտների»
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(Եփեսացիս 2․19)։ Այդ բաժանող պատը խորհրդանշում էր այն հոգևոր
բաժանումը, որը գոյություն ուներ հրեաների և հեթանոսների միջև,
նախքան Պետրոսի այն հայտնությունը, որ ավետարանը պետք է
քարոզվի հեթանոսների մեջ։

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ պատմական ենթատեքստը

Ավետարանի ուսուցման և ուսումնասիրության հիմունքներից մեկը սուրբ գրության
հատվածների պատմական ենթատեքստը հասկանալն է։ Համատեքստըներառում է այն
հանգամանքները, որոնք պատկերացում են տալիս սուրբ գրության որոշակի հատվածի,
իրադարձության կամ պատմության վերաբերյալ։ Երբ օգնեք ուսանողներին ավելի լավ
հասկանալ սուրբ գրությունների ենթատեքստը, նրանք պատրաստ կլինեն ճանաչել
ոգեշնչված հեղինակների ուղերձները։

Հանձնարարեք դասարանում առանձնացված ուսանողներից մի քանիսին
հերթով բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 2․12–15։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց
Փրկիչը հրեաների և հեթանոսների միջև գոյություն ունեցող պատնեշի
հետ։ Նշեք, որ թշնամություն բառը նշանակում է «հակակրանք, ոխ և
ատելություն» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Թշնամանք», scriptures.lds.org)։

• Ի՞նչը հաշտեցրեց հեթանոսներին և հրեաներին։ (Հեթանոսներին և
հրեաներին հոգևոր առումով բաժանող պայմանական պատը
հեռացվեց և նրանք դարձան «նոր մարդ» [Եփեսացիս 2․15], կամ մեկ
միասնական մարմին Քրիստոսում։ Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին. Գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ և ճաշակելով Նրա
շնորհը, մենք դառնում ենք միասնական Աստծո Սրբերի հետ։)

Հեռացրեք ուսանողներին բաժանող ժապավենը կամ թելը և
մեկուսացված ուսանողներին հրավիրեք միանալ դասարանի մյուս
կեսին։ Խրախուսեք, որպեսզի հրեաներին ներկայացնող ուսանողները
հրավիրեն մեկուսացված ուսանողներին նստելու իրենց հետ։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Եփեսացիս 2․16–19։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն արտահայտություններին, որոնք ավելի են
ընդգծում այն ճշմարտությունը, որ գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ և
ճաշակելով Նրա շնորհը, մենք կարող ենք միավորվել Աստծո
Սրբերի հետ։

• Ո՞ր արտահայտություններն ենավելի ընդգծում այն ճշմարտությունը,
որ գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ և ճաշակելով Նրա շնորհը, մենք
կարող ենք միավորվել Աստծո Սրբերի հետ։

• Ձեր կարծիքով, մեզ համար ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ այս
ճշմարտությունը և կիրառել Եկեղեցում։

• Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել ուրիշներին դառնալ կամ Եկեղեցում նորից
իրենց զգալ «քաղաքացիներ» (verse 19), այլ ոչ օտարականներ։
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• Ե՞րբ է ինչ-որ մեկն օգնել ձեզ, որ դուք ձեզ զգաք Սրբերի հետ ինչպես
քաղաքացի, այլ ոչ օտարական։ Ե՞րբ եք օգնել որևէ մեկին ունենալ այդ
զգացումը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 2․20–22
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ինչն է հանդիսանում
Եկեղեցու հիմքը։

• Այդ հատվածներում ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց Պողոսը Տիրոջ
Եկեղեցու կառուցվածքի մասին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն օգնեք, որ նրանք հասկանան, որ
Տիրոջ Եկեղեցին հիմնված է առաքյալների և մարգարեների հիմքի
վրա և Հիսուս Քրիստոսը նրա գլխավոր անկյունաքարն է։)

• Ի՞նչ է անկյունաքարը։ (Հիմքի անկյունում տեղադրված մի մեծ քար,
որը ուժ ու կայունություն է հաղորդում ամբողջ համալիրին։)

Անկյունաքարի մի պարզ նկար
նկարեք, որը միացնում է
երկու պատերը։

• Հիսուսը Քրիստոսն ինչպե՞ս է
հանդիսանում Եկեղեցու
գլխավոր անկյունաքարը:
Համաձայն հատված 21-ի, ի՞նչ է
պատահում մնացած Եկեղեցուն
այդ անկյունաքարի շնորհիվ։

• Առաքյալներն ու մարգարեները ինչպե՞ս են Եկեղեցու հիմքի մնացած
մասը կազմում։

• Ինչպե՞ս է այդ հիմքը նպաստում Եկեղեցու կայունությանը և
պաշտպանում այն դևի հարձակումներից։

Եփեսացիս 3
Պողոսը Եփեսոսի Սրբերի վերաբերյալ արտահայտում է իր ցանկությունները

Ամփոփեք Եփեսացիս 3․1–16 և բացատրեք, որ Պողոսը քարոզեց Հիսուս
Քրիստոսի մասին և ուսուցանեց, որ Նրա միջոցով հեթանոսները կարող
են լինել Իսրայելի «ժառանգակիցները» (6 հատվածի) Աստծո
խոստումների մասնակիցները։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Եփեսացիս 3․14–19։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և փնտրել,
թե ուրիշ ինչ ցանկացավ Պողոսը, որ Սրբերը ճանաչեն ու զգան։

• Ըստ այդ հատվածների, Պողոսն ի՞նչ ցանկացավ, որ Սրբերը ճանաչեն
ու զգան։

Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Առաքյալներն ու
մարգարեները ձգտում են օգնել Աստծո զավակներին, որ նրանք
ճանաչեն և զգան Հիսուս Քրիստոսի սերը։
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Ցույց տվեք Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների
Քվորումի նկարը ամենավերջին գերագույն համաժողովի Ensign կամ
Լիահոնա ամսագրերի համարից։

• Ինչպե՞ս են առաքյալներն ու մարգարեները ձգտում օգնել Աստծո
զավակներին, որ նրանք ճանաչեն և զգան Հիսուս Քրիստոսի սերը։

• Ե՞րբ են առաքյալների ու մարգարեների ուսմունքներն օգնել ձեզ, որ
դուք ավելի լավ ճանաչեք ու զգաք Հիսուս Քրիստոսի սերը։

Կարող եք եզրափակել այս դասը և ձեր վկայությամբ կիսվել դասի
ժամանակ քննարկված ճշմարտությունների վերաբերյալ և հրավիրել
ուսանողներին գործել ըստ այդ ճշմարտությունների։
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ԴԱՍ 122

Եփեսացիս 4
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանեց, որ Տերը հաստատել է Իր Եկեղեցին և
կանչել է ղեկավարների, որպեսզի կատարելագործեն և
միավորեն Սրբերին։ Նա խրախուսեց նաև Եկեղեցու

անդամներին վար դնել իրենց նախկին ապրելակերպը և
ապրել ճշմարիտ գիտելիքով։

Ուսուցման առաջարկներ
Եփեսացիս 4․1-16
Պողոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու կարևորությունը

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ երկու
իրավիճակների մասին․

1. Դպրոցում ձեր ուսուցիչը խնդրում է դասարանի
անդամներինարտահայտել իրենց տեսակետները մի վիճահարույց
թեմայի շուրջ։ Իրենց կարծիքներով կիսվելուց հետո, դուք նկատում եք,
որ ուսանողների մեծ մասն արտահայտում է մի դիրքորոշում, որը
տարբերվում է Եկեղեցու ուսմունքներից։

2. Ձեր երկրում օրենսդիրներն օրինականացնում են մի վարքագիծ, որն
ըստ Եկեղեցու ղեկավարների ուսմունքների, սխալ է։

• Ինչո՞ւ նման իրավիճակները դժվարին դրության առաջ կարող են
կանգնեցնել անդամներին։

Հանձնարարեք ուսանողներին Եփեսացիս 4․1–16 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել մի ճշմարտություն, թե ինչպես կարող ենք
ճիշտը սխալից զանազանել արժեքների և համոզմունքների այս
փոփոխվող աշխարհում։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ հնարավոր էր, որ իր այս թուղթը Պողոսը
գրել էր Եկեղեցու նոր անդամների համար։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 4․1–6 հատվածները։
Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել, թե Պողոսն ինչ ուսուցանեց Եկեղեցու և դրա
վարդապետությունների մասին։

• Պողոսն ի՞նչ ուսուցանեց Եկեղեցու և դրա
վարդապետությունների մասին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը, երբ ուսուցանեց, որ կա
«Մէկ Տէր, մէկ հաւատք, [և] մէկ մկրտութիւն»։ (հատված 5)։ (Ինչպես
Պողոսի օրերում, այնպես էլ մեր օրերում, կա միայն Հիսուս Քրիստոսի
մեկ ճշմարիտ Եկեղեցի երկրի վրա [տես ՎևՈւ 1․30]։)

Ամփոփեք Եփեսացիս 4․7–10 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մեզ բոլորիս
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տրվել է Նրա շնորհը։ Նա նաև ուսուցանեց, որ Քրիստոսն այլ պարգևներ
է տվել մարդկությանը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալԵփեսացիս
4․11 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել՝ փնտրելով, թե
ինչ էր Տերը տվել Եկեղեցուն։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց
մտքերով:

Եփեսացիս 4․11–14 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Հղում կատարեք
դասի վերջում գտնվող ուսուցման գաղափարներին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ
վարժության սերտման հարցում:

• Ի՞նչ տվեց Տերը Եկեղեցուն։

Բացատրեք, որ հնարավոր է այսօր Եկեղեցու քահանայության
կոչումների անունները նույնը չլինեն, ինչ Պողոսի օրոք էին, և հնարավոր
է, որ Եկեղեցին հնում չի ունեցել այն բոլոր կոչումները, որոնք այսօր
առկա են Եկեղեցում։ Օրինակ, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ
«ավետարանիչը հայրապետն է» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները․
Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 140)։ Նաև կան հովիվներ, ովքեր առաջնորդում են
հոտը՝ եպիսկոպոսների, ճյուղերի նախագահների, ցցերի նախագահների
և շրջանների նախագահների մի համապատասխան նկարագրություն։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Տերը
կանչել է առաքյալներին, մարգարեներին և Եկեղեցու այլ ղեկավարներին, որպեսզի
օգնեն …

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
4․12-13 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել ՝
փնտրելով, թե ինչո՞ւ էր Տերը Եկեղեցուն տվել առաքյալներ, մարգարեներ
և այլ ղեկավարներ։

• Ի՞նչ նպատակի համար էր Տերն Իր Եկեղեցում կարգել առաքյալներ,
մարգարեներ, և Եկեղեցու մյուս ղեկավարներ։ (Ավելացրեք Սրբերին
կատարելագործվել արտահայտությունը գրատախտակին գրված
նախադասությանը։)

• Ինչպե՞ս են առաքյալները, մարգարեները և Եկեղեցու այլ
ղեկավարներն օգնում մեզ կատարելագործվել։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
4․14 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
փնտրելով մեկ այլ պատճառ, թե ինչո՞ւ էր Տերն Իր Եկեղեցուն տվել
առաքյալներ, մարգարեներ և այլ ղեկավարներ։

• Ուրիշ ի՞նչ նպատակի համար էր Տերն այդ ղեկավարներին կարգել
Եկեղեցու անդամների վրա։ (Ավելացրեք և պաշտպանեն նրանց կեղծ
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ուսմունքներից գրատախտակին, որպեսզի ամբողջական
նախադասությունը կարդացվի՝ Տերը կանչել է առաքյալներին,
մարգարեներին և Եկեղեցու այլ ղեկավարներին, որպեսզի օգնեն
Սրբերին կատարելագործվել և պաշտպանեն նրանց կեղծ
ուսմունքներից։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին
հասկանալ 14-րդ հատվածում
նկարագրվածը, ցուցադրեք մի
նավակի նկար՝ փոթորկոտ ջրերի
մեջտեղում։ Կարող եք դուք նկարել
կամ խնդրել ուսանողներից մեկին
նկարել փոթորկոտ ջրերի մեջ
մի նավակ։

• Ի՞նչ կարող է պատահել
նավակի հետ, եթե այն ուժեղ քամուց երերա ջրերի վրա։

Նորից անդրադարձեք դասի սկզբում ներկայացված հատվածին։

• Ինչպե՞ս կարող ենք փոթորկոտ ջրերում երերացող նավակը
նմանեցնել մի մարդու, ով «երերվում ու տատանվում է» (հատված 14)
փոփոխվող քամիներից կամ սխալ ուսմունքներից և հասարակության
կարծիքներից։

• Ինչպե՞ս են առաքյալների, մարգարեների և Եկեղեցու այլ
ղեկավարների ուսմունքներն օգնում Աստծո հետևորդներին
նավարկել այս անհանգիստ ջրերում և ապահովությամբ հետ
վերադառնալ Երկնային Հոր մոտ։

Գրատախտակին գրեք Եկեղեցու հետևյալ կոչումները. առաքյալներ,
մարգարեներ, հայրապետներ, եպիսկոպոսներ և ուսուցիչներ։ Հանձնարարեք
ուսանողներին ընտրել երկու կոչում և իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե ինչպես է այդ կոչումը կրող ղեկավարն օգնել նրանց մեծացնել
կամ զարգացնել իրենց հոգևորը, կամ պաշտպանել նրանց կեղծ
վարդապետությունից և խաբվելուց։ Բավարար ժամանակ տրամադրելուց
հետո հորդորեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց գրած
սկզբունքներից մեկով։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
4․15-16 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն եղանակին, որով Եկեղեցու մեր
ղեկավարները պետք է ուսուցանեն ավետարանի ճշմարտությունները։

• Ինչպե՞ս պետք է Եկեղեցու մեր ղեկավարներն ուսուցանեն
ավետարանի ճշմարտությունները։
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Եփեսացիս 4․17–32
Պողոսը հորդորում է Սրբերին հանել չարիքը և նորոգվել Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով։

Դասարան բերեք ամենօրյա մի վերարկու կամ բաճկոն (նախընտրելի է,
որ այն լավ մաշված կամ պատառոտված լինի)։ Հնարավորության
դեպքում բերեք նաև մի վերարկու կամ բաճկոն, որը հարմար կլինի
հագնել մի գեղեցիկ միջոցառման ժամանակ։ (Եթե ցանկանում եք, դրա
փոխարեն կարող եք բերել մեկ ամենօրյա և մեկ տոնական
վերնաշապիկ։ Համոզվեք, որ այդ երկու վերնաշապիկները մեծ լինեն,
որպեսզի ուսանողը կարողանա այն հագնել իր հագուստի վրայից։)
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կանգնել դասարանի առաջ և հագնել
ամենօրյա վերարկուն։ Խնդրեք ուսանողին պտտվել տեղում և ցուցադրել
վերարկուն դասարանին։ Այնուհետև, խնդրեք նրան հանել այդ
վերարկուն և հագնել ավելի գեղեցիկ վերարկուն ու ցուցադրել այն
դասարանին։ Շնորհակալություն հայտնեք այդ ուսանողին և խնդրեք
նրան զբաղեցնել իր տեղը։

• Այդ երկու վերարկուներից, ո՞ր մեկն ավելի պատշաճ կլինի հագնել
գեղեցիկ միջոցառման ժամանակ։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ հնարավոր է, Պողոսը դիմում էր Եկեղեցու
նոր անդամների։ Հանձնարարեք ուսանողներին Եփեսացիս 4․17–32
հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրել, թե մի բան հանելու և մեկ այլ
բան հագնելու փոխաբերության օգնությամբ Պողոսն ինչպես ուսուցանեց
այդ նորադարձներին, թե որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, նրանք
ինչ պիտի անեն։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
4․17-20 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
փնտրել այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են
այն հեթանոսների հոգևոր վիճակը, որոնք չէին միացել Եկեղեցուն։

• Ինչպե՞ս Պողոսը նկարագրեց այդ հեթանոսների հոգևոր վիճակը։

• Համաձայն Պողոսի խոսքերի, ո՞րն էր այդ հեթանոսների նման հոգևոր
վիճակի պատճառը։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
4․21-24 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչն օգնեց Եկեղեցու անդամներին
տարբերվել մյուս մարդկանցից։

• Համաձայն 21-րդ հատվածի, ի՞նչն օգնեց Եկեղեցու անդամներին
տարբերվել մյուս մարդկանցից։

Անդրադարձեք վերարկուները հագնող ուսանողին և հարցրեք
դասարանի անդամներին, թե ինչ պետք է աներ այդ ուսանողն ավելի
գեղեցիկ վերարկուն կամ բաճկոնը հագնելուց առաջ։

• Ըստ Պողոսի պատվերի, Եկեղեցու անդամներն ի՞նչ պիտի «հանեն»։
(հատված 22): (Կարող եք հիշեցնել ուսանողներին, որ այն բառը, որը
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թարգմանվել է գնացք, հաճախ վերաբերում է մարդու ընդհանուր
վարքագծին։)

• Ի՞նչ է նշանակում «հագնել նոր մարդուն»։ (հատված 24): (Վերստին
ծնվել Աստծուց [տես Մոսիայ 27․25] և ամեն օր ջանասիրաբար ապրել
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտների մասին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք բացահայտեն
նմանատիպ մի սկզբունք․ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները հանում
են իրենց հին, մեղսավոր գործելակերպը և հագնում են նոր, արդար
գործելակերպ։)

Հանձնարարեք ուսանողներին արտագրել հետևյալ աղյուսակը իրենց
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում։

Հին մարդ Նոր մարդ

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգի
միասին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 4․25-32 հատվածները:
Հանձնարարեք նրանց կարդալ և լրացնել աղյուսակը՝ «Հին մարդ»
սյունակում թվարկելով այն բաները, որոնք Քրիստոսի աշակերտները
պետք է «հանեն» (հատված 22) կամ «վայր դնեն» (հատված 31), իսկ «Նոր
մարդ» սյունակում թվարկեն այն բաները, որոնք Քրիստոսի
աշակերտները պետք է «հագնեն» (հատված 24)։ Մատնանշեք Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունը՝ Եփեսացիս 4․26 հատվածի, տողատակի
գրառում ա-ում։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք յուրաքանչյուր
զույգի մտածել մի իրավիճակի շուրջ, որտեղ մեկը չի հանում իր
մեղսավոր վարքը՝ Պողոսի նկարագրած տեսակետներից որևէ մեկից։
Նաև հրավիրեք յուրաքանչյուր զույգի մտածել մի իրավիճակի շուրջ,
որտեղ ցույց է տրվում, թե ինչպես կվարվեր այդ նույն մարդը, եթե գար
դեպի Քրիստոսը և դառնար նոր մարդ։ Նախապատրաստվելու համար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի զույգի առաջ գալ և
բացատրել իրենց իրավիճակները։ Երբ զույգերը ներկայացնեն, հարցրեք
դասարանին․

• Ինչպե՞ս կարող է Եկեղեցու այն անդամը, ով գիտի ճշմարտությունը,
սակայն չի ապրում դրանով, նման լինել այն մարդուն, ով հրավիրված
է մի գեղեցիկ իրադարձության, սակայն չի հագնում պատշաճ
հագուստներ։

• Ի՞նչ դժվարությունների կարող ենք հանդիպել, երբ փորձենք հանել
մեր հին, մեղսավոր էությունը և նորոգվել՝ որպես Քրիստոսի
աշակերտներ։
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• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ Եկեղեցու անդամները հիշեն, որ հին էությունը
հանելը և ամբողջովին Հիսուսը Քրիստոսին հետևելը շարունակական
գործընթաց է, այլ ոչ միանգամյա իրադարձություն։

Բացատրեք, որ շատերի համար արդարության նոր գործելակերպ
հագնելն այնքան հեշտ է, որքան նմանատիպ փոքր փոփոխություններն
են՝ մի փոքր ավելի բարի կամ համբերատար լինել, մի քիչ ավելի
լիարժեք պատվիրանները պահել կամ մեր կյանքից վատ
սովորությունները հանել։

Վկայեք հին, մեղսավոր գործելակերպը հանելու և արդարության նոր
գործելակերպ հագնելու կարևորության մասին։ Հրավիրեք ուսանողներին
գրի առնել մի բան, որը նրանք այսօր կարող են անել, որպեսզի հանեն
իրենց հին գործելակերպը և ամբողջովին հետևեն Հիսուս Քրիստոսին։
Քաջալերեք նրանց վարվել իրենց գրածների համաձայն:

Սուրբ գրությունների սերտում՝ Եփեսացիս 4․11-14
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին բացատրել Եփեսացիս 4․11–14
հատվածների վարդապետությունը, հրավիրեք ուսանողներին
Եփեսացիս 4․11–14 հատվածներում գրված Պողոսի ուսմունքների
օգնությամբ իրենց զուգընկերոջը բացատրել, թե ինչու Տերը հաստատեց
Իր Եկեղեցին և կանչեց ղեկավարների` ծառայելու այնտեղ։ Ապա
հրավիրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչպես կարող են Եփեսացիս
4․11–14 հատվածների վարդապետության օգնությամբ օգնել այն ընկերոջը,
ով կազմավորված Եկեղեցու կարիքը չի տեսնում։
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ԴԱՍ 123

Եփեսացիս 5-6
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանեց Սրբերին, թե ինչպես դիմակայել
չարին։ Նա նաև ուսուցանեց նրանց, թե ինչպես
ամրացնել ընտանեկան հարաբերությունները։ Պողոսն
ավարտեց իր նամակը, հորդորելով Աստծո

հետևորդներին. «Աստծո սպառազինությունը հագեք»
(Եփեսացիս 6․11), որպեսզի դիմակայեք սատանայի
խորամանկությանը։

Ուսուցման առաջարկներ

Որոշեք տեմպը

Մի սխալվեք և շատ ժամանակ մի ծախսեք դասի առաջին կեսի վրա, որպեսզի ստիպված
չլինեք շտապել դասի վերջում։ Պատրաստվելիս որոշեք, թե որքան կտևի դասի
յուրաքանչյուր բաժինը, եթե կիրառեք ձեր ընտրած ուսուցման մեթոդները։ Քանի որ միշտ
ավելի շատ նյութ կունենաք ուսուցանելու համար, քան դրա համար հատկացված
ժամանակն է, որոշեք, թե սուրբ գրության որ հատվածը կընդգծեք, իսկ որը` կամփոփեք։

Եփեսացիս 5․1-20
Պողոսն ուսուցանում է Սրբերին, թե ինչպես դիմակայել չարին

Հնարավորության դեպքում ցուցադրեք մի իր, որը նոր է պատրաստվել
կամ գնվել, իսկ հետո հարցրեք․

• Սովորաբար, ինչպե՞ս ենք վերաբերվում այն իրերին, որոնք նոր են։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Եփեսացիս 4-րդ գլխում Պողոսը խորհուրդ է
տալիս Եկեղեցու նոր անդամներին «հանել» իրենց «հին[,] …
ապականված» մարդուն (հատված 22) և «հագնել նոր մարդուն»
(հատված 24), կամ որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, սկսել
նոր կյանք։

• Ինչպե՞ս կարող ենք նոր համարել որևէ մեկի կյանքը, ով որոշել է
հետևել Հիսուս Քրիստոսին։

Հանձնարարեք ուսանողներին Եփեսացիս 5–6 գլուխներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այն սկզբունքը, որը կօգնի նրանց «հագնել նոր
մարդուն»՝ որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 5․1–7
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ խորհուրդ տվեց Սրբերին՝ որպես
Հիսուս Քրիստոսի հետևորդների, որ անեն կամ չանեն։

• Պողոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին, որ
նրանք անեն։ Ի՞նչ խորհուրդ տվեց նրանց չանել։
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• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից Հիսուս
Քրիստոսի հետևորդների մասին։ (Ուսանողները կարող են
բազմաթիվ ճշմարտություններ նշել, սակայն կարևոր է նշել, որ Հիսուս
Քրիստոսի հետևորդները մասնակից չեն դառնում աշխարհի
չարիքներին։

• Համաձայն հատված 5-ի, ի՞նչ գին են վճարում նրանք, ովքեր
մասնակից են դառնում աշխարհի չարիքներին։

• Մասնակից լինելով աշխարհի չարիքներին, ինչպե՞ս է մարդու նոր
կյանքը Քրիստոսում փոխվում։ Ինչպե՞ս է այդ անձնավորության
օրինակն ազդում ուրիշների վրա:

Ամփոփեք Եփեսացիս 5․8–20 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
հորդորեց Սրբերին «գնալ լույսի որդիների պես» (հատված 8), լինել
իմաստուն և ձգտել իմանալ Տիրոջ կամքը՝ «լցվելով Հոգով» (հատված 18)։

Եփեսացիս 5․21–6․9
Պողոսը եփեսացիներին խորհուրդներ է տալիս իրենց ընտանեկան
հարաբերությունների վերաբերյալ

Հարցրեք ուսանողներին վերջին 24 ժամերի ընթացքում իրենց
ընտանիքների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին և թող հիշեն`
արդյոք այդ հարաբերությունները դրական են եղել, թե բացասական։
(Օրինակ, այդ հարաբերությունները եղել են սիրալի՞ր, թե վիճելի,բարի՞,
թե վիրավորական,վեհացնո՞ղ, թենվաստացնող։)

• Ինչու՞ է երբեմն դժվար ընտանիքում դրական հարաբերություններ
ունենալ։

Հանձնարարեք ուսանողներին Եփեսացիս 5․21–6․9 հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել մի սկզբունք, որը կօգնի նրանց ամրացնել
իրենց ընտանեկան հարաբերությունները։

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
5․21 հատվածը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ խրախուսեց Սրբերին անել։

• Պողոսն ի՞նչ խրախուսեց Սրբերին անել։ (Բացատրեք, որ «իրար
հնազանդ եղեք» արտահայտությունը նշանակում է, որ մենք պետք է
ուրիշներին մեզանից առաջ դասենք, իսկ «Աստուծոյ վախովը»
վերաբերում է Աստծո հանդեպ մեր սիրուն և հարգանքին։)

• Ինչպե՞ս է Հիսուսը Քրիստոսը հնազանդվելու օրինակ հանդիսանում։

• Ուրիշներին մեզանից առաջ դասելով, ինչպե՞ս կարող ենք ամրացնել
մեր ընտանեկան հարաբերությունները:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
5․22-29 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ պատվիրեց անել ամուսիններին
ու կանանց՝ իրար հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում։
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• Պողոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց ընդօրինակել կանանց՝ ամուսինների
հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում։ (Բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց, որ կինը պետք է «հնազանդվի» իր ամուսնուն
[հատված 22]։ Դա կարող է մեկնաբանվել այսպես՝ հաստատել,
աջակցել և հարգել իր ամուսնուն, ինչպես Տիրոջը։ Ամուսինների
աստվածայնորեն նշանակված դերն է` հոգ տանել ընտանիքների
մասին կամ նրանց վրա նախագահել, ճիշտ` ինչպես Փրկիչն է հոգ
տանում ու առաջնորդում Իր Եկեղեցին։)

• Պողոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել ամուսիններին ՝ կանանց հետ
ունեցած իրենց հարաբերություններում։

• Ինչպե՞ս կվարվի ամուսինը կնոջ հետ, եթե սիրի նրան, ինչպես Փրկիչն
է սիրում Իր Եկեղեցին։ (Նա «իր անձը կմատնի» կնոջ համար
[հատված 25], կամ կդասի նրան իրենից առաջ և «կպահպանի» նրան
[հատված 29]։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում Պողոսի ուսմունքներից այն մասին,
թե ինչ կպատահի մեր ընտանիքների հետ, եթե Եկեղեցու հանդեպ
Փրկիչի ունեցած հարաբերություններն ընդունենք որպես օրինակ մեզ
համար։ (Իրենց իսկ բառերով ուսանողները պետք է բացահայտեն
նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե Եկեղեցու հանդեպ Փրկիչի ունեցած
հարաբերություններն ընդունենք որպես օրինակ մեզ համար, մենք
կամրապնդենք մեր ընտանեկան հարաբերությունները։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս
5․30-33 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ են դառնում ամուսիններն ու կանայք, երբ
նրանք ամուսնանում են։

• Ըստ 31-րդ հատվածի, ի՞նչ են դառնում ամուսիններն ու կանայք, երբ
ամուսնանում են։ (Նրանք դառնում են «մեկ մարմին» կամ միավորվում
են՝ ֆիզիկապես, զգացմունքայնորեն և հոգեպես։)

• Իրար հետ ունեցած փոխհարաբերություններում ինչպե՞ս կարող է
Փրկիչի օրինակն օգնել ամուսնացած զույգերին (և ընտանիքին) սեր և
միասնություն զարգացնել իրենց հարաբերություններում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 6․1–4
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի օրինակը
կիրառելի իր ծնողների հետ ունեցած երեխայի հարաբերություններում։
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով:

• Հնազանդվելով իր ծնողներին, ինչպե՞ս է երեխան հետևում Հիսուս
Քրիստոսի օրինակին։

• Պողոսն ի՞նչ պատվիրեց անել հայրերին ՝ իրենց երեխաներին
մեծացնելիս։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե իրենց ընտանեկան
հարաբերություններն ինչպես կարող են ամրապնդվել, եթե Փրկիչի հետ
ունեցած իրենց հարաբերություններն որպես օրինակ ծառայեցնեն իրենց։
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Հրավիրեք նրանց ընտրել մի փոխհարաբերություն, որը նրանք
կցանկանային բարելավել և գրի առնել այն եղանակները, որոնց միջոցով
նրանք կարող են բարելավել այդ փոխհարաբերությունը՝ հետևելով
Փրկիչի օրինակին։ Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց գրածների:

Ամփոփեք Եփեսացիս 6․5–9 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց ծառայի և տիրոջ միջև տիրող հարաբերությունների մասին։
Նոր Կտակարանի ժամանակներում ստրկությունը տարածված էր
Հռոմեական կայսրությունում, նույնիսկ Եկեղեցու որոշ անդամների մեջ։
Պողոսի պատասխանը չի ենթադրում, որ նա հավանություն է տալիս
ստրկությանը ։

Եփեսացիս 6․10–24
Պողոսը պատվիրում է Սրբերին «հագնել Աստծո ողջ սպառազինությունը»
Գրեք գրատախտակին Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնի հետևյալ
խոսքերը։ (Այդ հայտարարությունը կարելի է գտնել՝ “The Power of the
Word,” Ensign, May 1986, 79։) Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
այդ հայտարարությունը:

«Սատանան պատերազմ է մղում Եկեղեցու այն անդամների հետ, ովքեր
ունեն վկայություններ և ձգտում են պահել պատվիրանները» (Նախագահ
Էզրա Թավտ Բենսոն)։

• Ինչպե՞ս է սատանան պատերազմ մղում Եկեղեցու
երիտասարդների դեմ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 6․10-13
հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե համաձայն Պողոսի խոսքերի, ինչի դեմ էին
Սրբերը պատերազմ մղում իր օրոք։ Բացատրեք, որ հնարքներ բառը
վերաբերում է այն խորամանկություններին ու ճարպկություններին, որոնք
կիրառվում էին խաբելու կամ ծուղակը գցելու համար։

• Համաձայն Պողոսի խոսքերի, ինչի՞ դեմ էին սրբերը պատերազմ մղում
իր օրոք։

• 12-րդ հատվածում Պողոսի թվարկվածներն ինչպես են նման այն
ամենին, ինչի դեմ մենք կռվում ենք մեր օրերում։

• Ըստ Պաղոսի, Սրբերն ի՞նչ պիտի հագնեին իր օրոք, , որպեսզի
դիմակայեին այդ չարիքներին։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք հագնենք
Աստծո ողջ սպառազինությունը, մենք կկարողանանք դիմակայել
չարին։)
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Հագեք Աստծո ողջ սպառազինությանը

Ուսանողներին բաժանեք հետևյալ ուղեկցող թերթիկը։
Դասարանը բաժանեք հինգ խմբի և յուրաքանչյուր խմբին տվեք

Եփեսացիս 6․14–17 հատվածներում նշված սպառազինություններից մեկը։
(Մի հանձնարարեք «մէջքերը ճշմարտութեամբ գօտեւորուած»
[հատված 14]։ Եթե ձեր դասարանի անդամները քիչ են, կարող եք մի
քանի խմբերի մեկից ավելի սպառազինություն նշանակել։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.

1. Ի՞նչ նպատակով է սպառազինության այդ տեսակն օգտագործվում։

2. Ինչպե՞ս անվանեց Պողոսն այդ սպառազինությունը։

3. Հոգևոր առումով, ի՞նչ են խորհրդանշում սպառազինությամբ
պաշտպանված մարմնի մասերը։

4. Հագնելով այդ հոգևոր սպառազինությունը, ինչպե՞ս կարող եք
դիմակայել չարին։

Որպեսզի ցույց տաք ուսանողներին, թե ինչպես լրացնել թերթիկը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 6․14
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և փնտրել
գրատախտակին գրված հարցերի պատասխանները՝ «մէջքերը
ճշմարտութեամբ գօտեւորուած» տարբերակի համար և պատասխանները
գրել իրենց թերթիկներում։

Բացատրեք, որ «գոտին» կապվում է մարմնի միջին հատվածում։
Ուսանողները կարող են նմանատիպ պատասխաններ առաջարկել․
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(1) Այն ծածկում է գոտկատեղը (վերարտադրության համար
պատասխանատու կենսական օրգանները)։ (2) Ճշմարտություն (3) Այն
խորհրդանշում է մեր մաքրաբարոյությունը կամ բարոյական
մաքրությունը։ (4) Փրկության ծրագրի ճշմարտացիության իմացությունը
կարող է շարժառիթ հանդիսանալ մեզ բարոյապես մաքուր
պահելու համար։

Հրավիրեք ուսանողներին Եփեսացիս 6․14–18 հատվածներն իրենց
խմբերով կարդալուց հետո նման ձևով լրացնել թերթիկի այն հատվածը,
որը համապատասխանում է իրենց նշանակված սպառազինության
տեսակներին։ (Բացատրեք, որ «ձեր ոտները կոշիկ հագած» [հատված 15]
արտահայտությունը նշանակում է հագնել կոշիկներ կամ ոտքի այլ
պաշտպանիչ միջոցներ։)

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
մեկական ներկայացուցչի հանձնարարեք դասարանի հետ կիսվել իրենց
մտքերով։ Բոլոր խմբերի զեկույցներից հետո հանձնարարեք
ուսանողներին խմբերի պատասխանները գրի առնել իրենց
թերթիկներում։

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք պաշտպանվենք Աստծո ողջ
սպառազինությամբ։

Ուսանողներից մեկին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի հետևյալ խոսքերը
և խնդրեք ուսանողներին լսել, թե ինչպես ենք հագնում և ամրացնում
Աստծո սպառազինությունը.

«Ես ուզում եմ մտածել այս հոգևոր սպառազինության մասին ոչ թե որպես
մետաղի ամուր կտորների, որոնք ձուլվել են մարմնին համապատասխան,
այլ ավելի շուտ որպես մետաղյա օղակներից գործված հագուստի մասին:
Այն բաղկացած է տասնյակ պողպատե փոքր կտորներից, որոնք ամրացված
են իրար, թույլ տալով լինել ավելի ճկուն՝ առանց կորցնելու
պաշտպանությունը: Ես դա ասում եմ այն պատճառով, որ չկա միայն մեկ և

մեծ բան, որը մենք կարող ենք անել, որպեսզի պաշտպանված լինենք հոգևոր առումով:
Ճշմարիտ հոգևոր զորությունը կախված է բազմաթիվ փոքր գործերից, որոնք գործված են
միմյանց հետ հոգևոր ամուր գործվածքով, որը պաշտպանում է չարից» (“Be Strong in the
Lord,” Ensign, July 2004, 8):

• Ի՞նչ եք անում, որպեսզի հագնեք և ամրապնդեք Աստծո
սպառազինությունը յուրաքանչյուր օր։ Ինչպե՞ս է դա օգնել ձեզ
դիմակայելու չարիքին, գայթակղությանը կամ խաբեությանը։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին և ուսանողներին հրավիրեք
գրել դրանց պատասխանները․

Ձեր հոգևոր սպառազինությունից ո՞ր մեկն եք համարում ուժեղ։

Ո՞րն է ձեր ամենաթույլ սպառազինությունը։

ԴԱՍ  123
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Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի ուժեղացնեք սպառազինության այդ
տեսակները ձեր կյանքում։

Ամփոփեք Եփեսացիս 6․19–24 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ավարտեց իր նամակը՝ խնդրելով Սրբերին աղոթել իր համար, որպեսզի
«խոսք տրվի իրեն» (հատված 19) և կարողանա ավետարանը
համարձակությամբ քարոզել բանտում գտնվելիս։

Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
ուսանողները բացահայտեցին Եփեսացիս 5–6 գլուխներում։ Խրախուսեք
նրանց գործել ըստ այն հուշումների, որոնք հնարավոր է, նրանք ստացան
այսօրվա դասի ընթացքում։
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Պողոս Առաքյալի թուղթը
առ
Փիլիպպեցիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Փիլիպպեցիներին ուղղված իր այս թղթում Պողոսը խրախուսեց
Փիլիպպեայի Սրբերին և հորդորեց նրանց մնալ միասնական և միասին
պաշտպանել հավատը։ Հավանաբար, Փիլիպպեցիս գրքի ամենակարևոր
սկզբունքներից մեկը, որը Պողոսն ուսուցանեց, այն է, որ Աստծուն
աղոթելը և Նրան ապավինելը բերում է «Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն
մտքից վեր է» (Փիլիպպեցիս 4.7)։ Այս թղթում կարդալով Պողոսի հորդորի
խոսքերը, ուսանողներն հավատարմությամբ կտոկան մինչև վերջ։ Երբ
ուսանողները ձգտեն հետևել Քրիստոսին, նրանք նույնպես կարող են
վստահություն ձեռք բերել և Պողոսի նման հայտարարել «Ամեն բան
կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով» (Փիլիպպեցիս 4․13)։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Չնայած նրան, որ Տիմոթեոսի անունը մեջբերված է թղթի ողջույնի
խոսքում (տես Փիլիպպեցիս 1․1), Պողոսն է գրել Թուղթ առ Փիլիպպեցիս։
Դա հաստատում է եզակի դերանուն եսը, որն ուղեկցում է նամակը սկզբից
մինչև վերջ և Տիմոթեոսին ուղղված խոսքերը՝ Փիլիպպեցիս 2․19։
Հնարավոր է, Տիմոթեոսը եղել էր Պողոսի դպիրը՝ նամակը գրելով Պողոսի
թելադրանքով։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հնարավոր է, Պողոսը գրել է Փիլիպպեցիս գիրքը մոտավորապես
Ք․ծ․հ 60-62թթ․, երբ բանտարկված էր Հռոմում (տես Փիլիպպեցիս 1․7, 13, 17,
տես նաև Գործք Առաքելոց 28․16–31, Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Փիլիպպեցիս», scriptures.lds.org)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Փիլիպպեան Եվորպայում առաջին վայրն էր, որտեղ Պողոսը
պաշտոնապես քարոզեց ավետարանը և հաստատեց Եկեղեցու
մասնաճյուղ այնտեղ (տես Գործք Առաքելոց 16,․11–40, Bible Dictionary,
“Pauline Epistles”)։ Այս նամակը գրելու Պողոսի նպատակներից մեկը
շնորհակալություն հայտնելն էր Փիլիպպեայի Սրբերին` նրանց
վերաբերմունքի և ֆինանսական օգնության համար, որը նրանք
ցուցաբերեցին իր երկրորդ միսիոներական ճամփորդության և Հռոմում
բանտարկված լինելու ժամանակ (տես Փիլիպպեցիս 1․3–11, 4․10–19, տես
նաև՝ Bible Dictionary, “Pauline Epistles”)։

Պողոսը փառաբանեց նաև Փիլիպպեայի Սրբերին Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ նրանց հավատի համար և խորհուրդ տվեց նրանց՝ հիմնվելով
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Եպափրոդիտոս անունով փիլիպպեցի մի աշակերտի հայտնած
տեղեկությունների վրա (տես Փիլիպպեցիս 4․18)։ Պողոսը խորհուրդ
տվեց լինել խոնարհ և միասնական (տես Փիլիպպեցիս 2․1–18, 4․2–3)։
Պողոսը նաև նախազգուշացրեց Փիլիպպեցիներին զգուշանալ
այլասերված քրիստոնյաներից, ովքեր ուսուցանում էին, որ թլպատումն
անհրաժեշտ էր դարձի համար։ Նման անհատները (հաճախ կոչվում էին
հուդայականներ) սուտ լուրեր էին տարածում, որ նորադարձները
նախքան քրիստոնյա դառնալը պետք է ընդունեին Հին Կտակարանի
թլպատության օրենքը (տես Փիլիպպեցիս 3․2–3)։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Փիլիպպեցիս գիրքը հաճախ կոչում են բանտային Թուղթ՝ Եփեսացիս,
Կողոսացիս և Փիլիմոնի հետ միասին։ Չնայած այն գրվել է բանտում,
Փիլիպպեցիներին ուղղված Պողոսի նամակը գիտնականների կողմից
նկարագրվել է ամենաերջանիկ գիրքը գրվածքների մեջ։ Պողոսը
երախտագիտություն, սեր ու վստահություն արտահայտեց Եկեղեցու
անդամների նկատմամբ, նկարագրեց Հիսուս Քրիստոսին հետևելու
համար իր կատարած զոհաբերությունները և փիլիպպեայի Սրբերին
հրահանգներ տվեց արդար ապրելակերպի վերաբերյալ։ Փիլիպպեցիս
4․8 հատվածում ուսանողները կճանաչեն տասներեքերորդ հավատո
հանգանակում օգտագործված խոսքերը, որոնք շարադրել է Մարգարե
Ջոզեֆ Սմիթը։

Պողոսը բանաստեղծության ձևով պատկերում է նախաերկրային կյանքից
դեպի մահկանացու կյանք Փրկիչի բարեհաճությունը, որի ժամանակ նա
կրեց «խաչի մահ» (տես Փիլիպպեցիս 2․3–8)։ Կատարելով Իր
աստվածային առաքելությունը, Հիսուս Քրիստոսն այժմ վեհացած
կանգնած է և օրը կգա, երբ «ամեն ծունկ կխոնարվի» Նրա առաջ և «ամեն
լեզու դավանե, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է» (Փիլիպպեցիս 2․10–11)։
Պողոսը հայտնում է, որ վստահության և զորության իր ներքին ուժը բխում
է Հիսուս Քրիստոսից (տես Փիլիպպեցիս 4:13).

Համառոտ շարադրանք
Փիլիպպեցիս 1-ում Պողոսը իր գոհությունն է հայտնում Փիլիպպեայի
Սրբերին իրենց ընկերակցության համար։ Նա ուսուցանում է, որ Տիրոջը
ծառայելու ժամանակ իր կրած ընդդիմությունը, այդ թվում
բանտարկությունը, արագացրել է ավետարանի աշխատանքը։ Նա
խրախուսում է Եկեղեցու անդամներին մնալ ամուր միասնության և
իրենց հավատը պաշտպանելու մեջ։

Փիլիպպեցիս 2 Պողոսը շարունակում է խրախուսել Եկեղեցու
անդամներին լինել միասնական և մատնանշում է Հիսուս Քրիստոսի
օրինակը, ով բարեհաճեց գալ մահկանացու կյանք, որպես սիրո,
հնազանդության և խոնարհության օրինակ։ Մի օր բոլորը Հիսուս
Քրիստոսին կընդունեն որպես Տեր։ Պողոսը հրահանգում է Եկեղեցու
անդամներին աշխատել իրենց փրկության համար։

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ
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Փիլիպպեցիս 3 Պողոսը զգուշացնում է հուդայականների դեմ։ Նա իրեն
կոչում է նախկին փարիսեցի և նկարագրում է, թե ինչպես է հրաժարվել
ամենից, որպեսզի հետևի Հիսուս Քրիստոսին։ Նա հորդորում է Սրբերին
հետևել իր օրինակին և առաջ շարժվել դեպի փրկություն։ Պողոսը
բացատրում է, որ Հիսուս Քրիստոսը կփոխի մեր մահկանացու մարմինը
և կդարձնի այն փառահեղ, ինչպես Իրենը։

Փիլիպպեցիս 4-ում Պողոսը հորդորում է Սրբերին միշտ ուրախանալ
Տիրոջով։ Նա հորդորում է նրանց փոխարինել իրենց անհանգստությունը
աղոթքով և երախտագիտությամբ, խոստանալով, որ նրանք կվայելեն
Աստծո խաղաղությունը, որը վեր է ամեն հասկացողությունից։ Պողոսը
հորդորում է Եկեղեցու անդամներին մտածել այնպիսի բաների մասին,
որոնք պարկեշտ, արդար, սուրբ, սիրուն, բարի անուն ունեցող և առաքինի
են։ Նա ընդունում է, որ կարող է անել ամեն ինչ Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով, ով զորացնում է իրեն։

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ
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ԴԱՍ 124

Փիլիպպեցիս 1-3
Նախաբան
Պողոսը խրախուսեց Փիլիպպեայի Սրբերին աշխատել
միասին՝ ապրելով ավետարանով։ Նա պատվիրեց նրանց
հետևել խոնարհության և անձնուրացության Փրկիչի ցույց
տված օրինակին և ուսուցանեց, որ Աստված աշխատում է

նրանց հետ՝ ապահովելու նրանց փրկությունը։ Պողոսը
նկարագրեց այն զոհաբերությունները, որոնք ինքն արել
էր Հիսուս Քրիստոսին հետևելու համար։

Ուսուցման առաջարկներ
Փիլիպպեցիս 1
Պողոսը նկարագրում է այն օրհնությունները, որոնք գալիս են ընդդիմությունից
Դասից առաջ գրատախտակին գրեք Նախագահ Բրիգամ Յանգի հետևյալ
խոսքերը։ (Այդ խոսքերը վերցված են Discourses of Brigham Young,
ընտրանուց։ John A. Widtsoe [1954], 351։) Ընդգծված բառերը փոխարինեք
դատարկ գծերով․

«Ամեն անգամ, երբ դուք դժգոհում եք «Մորմոնիզմից», դուք տանում եք այն
վերև, դուք երբեք չեք տանում այն ներքև։ Ամենակարող Տերն է այդպես
պատվիրում» (Նախագահ Բրիգամ Յանգ)։

Հետևյալ հարցերով սկսեք դասը․

• Որո՞նք են այն օրինակները պատմությունից կամ մեր
ժամանակներում, երբ մարդիկ դժգոհում կամ ընդդիմանում են Փրկիչի
Եկեղեցուն և Նրա հետևորդներին։

Հանձնարարեք ուսանողներին Փիլիպպեցիս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այն ճշմարտությունը, որը կօգնի նրանց հասկանալ, թե ինչպես է
ընդդիմությունն ազդում Տիրոջ աշխատանքի վրա։

Կարող եք ուսանողներին հանձնարարել գտնել Փիլիպպեան
Աստվածաշնչյան քարտեզներում, հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի
միսիոներական ճամփորդությունները», որը գտնվում է Աստվածաշնչի
հավելվածում։ Բացատրեք, որ Պողոսն իր երկրորդ միսիոներական
ճամփորդության ժամանակ Փիլիպեայում հաստատեց Եկեղեցու ճյուղ
(տես Գործք Առաքելոց 16)։ Ավելի ուշ նա գրեց իր թուղթը
Փիլիպպեցիներին, երբ նա գտնվում էր բանտարկության մեջ՝ ամենայն
հավանականությամբ, Հռոմում։ Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 1․1–11
հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն իր երախտագիտությունն ու սերն
արտահայտեց Փիլիպպեայի Սրբերին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս
1․12–14 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
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ուշադրություն դարձնել, թե ինչ հետևանք ունեցավ այն ընդդիմությունը,
որին բախվեց Պողոսն իր միսիոներական աշխատանքը կատարելիս։

• Համաձայն 12-րդ հատվածի, ո՞րն էր այն ընդդիմության հետևանքը,
որին բախվեց Պողոսը։ («Ավետարանի առաջադիմությունը
[առաջընթացը]»։)

• Համաձայն 13-14 հատվածների, ինչպե՞ս այդ ընդդիմությունն
օժանդակեց ավետարանի առաջընթացին։ («Պալատի» բոլոր մարդիկ
[հատված 13] կամ ռազմական շտաբը գիտեին, որ Պողոսը
բանտարկված էր Հիսուս Քրիստոսի մասին քարոզելու համար։
Պողոսի բանտարկությունը ոգեշնչեց նաև Եկեղեցու մյուս անդամներին
համարձակություն ձեռք բերել ու քարոզել ավետարանը։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում այդ հատվածներից այն մասին, թե
ինչի կարող է հանգեցնել, երբ մենք ընդդիմության ենք բախվում՝
Հիսուս Քրիստոսին հետևելիս։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Այն ընդդիմությունը, որին մենք բախվում ենք Հիսուս
Քրիստոսին հետևելիս, կարող է օժանդակել Նրա աշխատանքի
առաջընթացին։)

Անդրադարձեք գրատախտակին գրված Նախագահ Յանգի խոսքերին։
Հարցրեք ուսանողներին, թե որ բառերով կփոխարինեն դատարկ
տեղերը։ Դատարկ տեղերը լրացրեք համապատասխան բառերով։
Կարող եք բացատրել, որ վերև բառը այս ենթատեքստում նշանակում
է առաջ։

• Որո՞նք են այն օրինակները, երբ ընդդիմությունն ինչ-որ կերպ
օժանդակել է Փրկիչի աշխատանքի առաջընթացին։

Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 1․15–26 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ասաց, որ Փրկիչը կմեծարվի իր հետ պատահածի արդյունքում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս
1․27–30 հատվածները։ Խնդրեք այդ ուսանողին նաև կարդալ
Փիլիպպեցիս 1․28 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը, որը
գտնվում է (Փիլիպպեցիս 1․28, տողատակի գրառում ա-ի տակ)։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել, թե Պողոսն ինչ խրախուսեց անել Սրբերին ։ Բացատրեք, որ
գնացք (հատված 27) բառը վերաբերում է վարքին։

• Պողոսն ի՞նչ խրախուսեց Սրբերին անել։

• Համաձայն 29-30 հատվածների, ինչի՞ կենթարկվեն Եկեղեցու
անդամները Փրկիչի համար։

Ուսանողներին հիշեցրեք նախկինում իրենց բացահայտած
ճշմարտությունը։

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կօրհնվեն Փիլիպպեայի Սրբերը, երբ հիշեն,
որ Հիսուս Քրիստոսին հետևելու արդյունքում իրենց ունեցած
հակադրությունը կարող է նպաստել Նրա աշխատանքի
առաջընթացին։

ԴԱՍ  124

900



Փիլիպպեցիս 2
Պողոսն ուսուցանում է Փրկիչի բարեհաճության մասին և Սրբերին ցուցումներ է
տալիս նրանց փրկության վերաբերյալ

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Փիլիպպեցիս 2․2
հատվածը և ուշադրություն դարձնել Փիլիպպեայի Սրբերին տված
Պողոսի խորհրդին։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք Պողոսի խորհուրդը։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգի
բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 2․3–8 հատվածները և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ հանձնարարեց Պողոսը Սրբերին անել, որպեսզի դառնան
միասնական։ Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգից մեկական ուսանողի
գրատախտակին գրել իրենց գտած խորհուրդներից որևէ մեկը։

• Համաձայն Պողոսի ուսմունքների, ինչպե՞ս էր Փրկիչը խոնարհության և
անձնուրացության օրինակ հանդիսանում։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պողոսի ուսմունքներից, որը կարող
է մեզ օգնել դառնալ ավելի միասնական։ (Ուսանողները կարող են
տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն պետք է նշեն հետևյալ
սկզբունքը. Եթե մենք հետևենք խոնարհության և ուրիշների հանդեպ
անձնուրաց մտահոգության Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, ապա մենք
կդառնանք ավելի միասնական։)

• Մենք ի՞նչ եղանակներով կարող ենք հետևել խոնարհության և
անձնուրացության Փրկիչի ցույց տված օրինակին՝ մեր
ընտանիքներում, դպրոցներում, ծխերում կամ ճյուղերում։

• Ե՞րբ եք ականատես եղել, երբ մարդիկ ուրիշների կարիքները վեր են
դասում իրենց կարիքներից։ Ինչպե՞ս է դա մեծացնում միասնությունը։

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Փիլիպպեցիս 2․9–11 հատվածներում,
Պողոսն ուսուցանում է, որ ի վերջո բոլորը կխոնարհվեն և «ամեն լեզու
դաւանէ, թէ Յիսուս Քրիստոսը Տէր է» (հատված 11)։ Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե իրենց կարծիքով այդ իրադարձությունն ինչի՞
նման կլինի։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս
2․12–13 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ խորհուրդ տվեց Պողոսը Փիլիպպեայի
Սրբերին, որ նրանք անեն, որպեսզի խոնարհվեն Տիրոջը և ուրախ լինեն։
Կարող եք բացատրել, որ «ահով և դողալով» (հատված 12) վերաբերում է
ակնածալից պատկառանքին և ուրախանալուն (տես Սաղմոս 2․11, Սուրբ
գրքերի ուղեցույց, «Վախ», scriptures.lds.org)։

Նշեք, որ որոշ մարդիկ սխալ են հասկանում Փիլիպպեցիս 2․12 հատվածի
Պողոսի խոսքերը և մեկնաբանում, որ մենք փրկված ենք մեր իսկ
գործերի շնորհիվ։

• Ո՞վ է փրկությունը հասանելի դարձրել մեզ համար։ Ինչպե՞ս։
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• Համաձայն Փիլիպպեցիս 2․13, որո՞նք են այն երկու եղանակները,
որոնց միջոցով Աստված օգնում է նրանց, ովքեր ձգտում են անել այն,
ինչն անհրաժեշտ է փրկության համար։ (Աստված օգնում է նրանց
«կամենալ» կամ ցանկանալ և հնազանդվել «իր հաճությանը» կամ Նրա
պատվիրաններին։ Ուսանողների պատասխաններից հետո, հետևյալ
ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Աստված ցանկություն է
առաջացնում մեր մեջ և օգնում է անել այն, ինչն անհրաժեշտ է մեր
փրկության համար, որը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով։)

• Որո՞նք են փրկության համար անհրաժեշտ պահանջները, որոնք
Աստված տվել է մեզ և օգնում է, որ մենք իրագործենք դրանք։ (Կարող
եք հորդորել ուսանողներին աչքի անցկացնել երրորդ և չորրորդ
հավատո հանգանակները։)

Նշեք, որ Սուրբ Հոգու ազդեցության միջոցով Աստված կարող է օգնել,
որպեսզի մենք փոխենք կամ մաքրենք մեր ցանկությունները, որպեսզի
կամենանք հնազանդվել Նրան (տես Մոսիա 5․2)։ Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե ինչպես Աստված օգնեց նրանց փոխելու իրենց
սրտերը, որպեսզի ցանկություն ունենան հնազանդվելու Իրեն, և ինչպես
Նա օգնեց նրանց ավելի մեծ հավատարմությամբ հնազանդվել Իր
պատվիրաններին։

Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 2․14–30 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
հիշեցրեց Սրբերին, որ նրանք «լույս տան աշխարհքին» (հատված 15) և
ասաց, որ նա սուրհանդակներ կուղարկի՝ նրանց որպիսությունն
իմանալու համար։

Փիլիպպեցիս 3
Պողոսը նկարագրում է այն զոհաբերությունները, որոնք նա արել է Հիսուս
Քրիստոսին հետևելու համար

Հրավիրեք ուսանողներին մտաբերել մի արժեքավոր բան, որն աշխարհը
նույնպես արժեքավոր կհամարեր (օրինակ՝ ընտանիք, ընկերներ,
կրթություն, սնունդ, տեխնոլոգիաներ կամ փող) և հնարավորության
դեպքում ցուցադրել դա։ Խնդրեք նրանց մտածել, թե այդ արժեքավոր
ունեցվածքի համար ինչից են պատրաստ հրաժարվել։

Հանձնարարեք ուսանողներին Փիլիպպեցիս 3-րդ գլուխն
ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել, թե ինչից հրաժարվեց Պողոսը,
որպեսզի ձեռք բերի այն մրցանակը, որը նաև մեզ է հասանելի։

Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 3․1–3 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
Փիլիպպեցիներին նախազգուշացրեց այլասերված ուսուցիչների մասին,
ովքեր պնդում էին, որ Եկեղեցու նորադարձները պետք է ենթարկվեն
հրեական որոշ սովորույթների, այդ թվում՝ թլպատմանը (see New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 436)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 3․4–6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
փնտրել, թե ինչ ասաց Պողոսն իր հրեական ժառանգության մասին։
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• Ի՞նչ սոցիալական և կրոնական արտոնություններ ուներ Պողոսը հրեա
հասարակությունում։ (Իսրայելի ազգի իր տոհմաբանությունը,
Փարիսեցու կոչում, հուդայականության ջատագով, օրենքի
խստապահանջ հետևորդ։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 3․7–11
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես էր Պողոսը վերաբերվում այն
արտոնություններին, որը նա ուներ հրեա հասարակության մեջ։

• Ի՞նչ տեսանկյունից էր Պողոսը նայում այն ամենին, ինչից նա
հրաժարվեց Հիսուս Քրիստոսին հետևելու համար։

• Ինչո՞ւ էր Պողոսը հոժարակամ «[կրելու] ամեն բաների վնասը»:
(հատված 8): (Որպեսզի «գտնվի» Հիսուս Քրիստոսում [հատված 9]
կամ հավատարիմ ուխտի մեջ լինի Նրա հետ, չարչարվի Նրա համար
և լինի «արդարության» կամ արդարացի Հարության մասնակիցը
[Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Փիլիպպեցիս 3․11 (Փիլիպպեցիս 3․11,
տողատակի գրառում ա)]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս
3․12–14 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
փնտրել, թե Պողոսն ինչ ընդունեց իր հոգևոր առաջընթացի վերաբերյալ։
Բացատրեք, որ բռնել նշանակում է ձեռք բերել։

• Պողոսն ի՞նչ էր ջանում ձեռք բերել, հետևում թողած բաների վրա
կենտրոնանալու փոխարեն։ (Բացատրեք, որ «Աստուծոյ վերին
կոչումի մրցանակը» [14-րդ հատված] հավերժական կյանքն է։)

• Պողոսի օրինակից ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մասին, թե
ինչ պետք է անենք, որպեսզի ճանաչենք Հիսուս Քրիստոսին և ձեռք
բերենք հավերժական կյանք։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ
սկզբունքը. Եթե մենք հրաժարվենք այն ամենից, ինչն անհրաժեշտ է
Հիսուս Քրիստոսին հետևելու համար և առաջ մղվենք հավատքով,
մենք կճանաչենք Նրան և ձեռք կբերենք հավերժական կյանք։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Գորդոն Բ․ Հինքլիի հետևյալ պատմությունը, որը ռազմածովային մի
սպայի հետ ունեցած իր հանդիպման մասին է, ով վերապատրաստման
համար այլ երկրից ժամանել էր Միացյալ Նահանգներ և իր այցելության
ժամանակ միացել էր Եկեղեցուն։ Դասարանին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե այդ երիտասարդ տղամարդն ինչից էր պատրաստ
հրաժարվել Հիսուս Քրիստոսին հետևելու համար։
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«Ես նրա հետ ծանոթացա իր հայրենիք վերադառնալուց անմիջապես
առաջ։ … Ես ասացի. «Ձեր ազգը քրիստոնյա չէ։ Ի՞նչ կպատահի, եթե դուք
տուն վերադառնաք որպես քրիստոնյա, և մասնավորապես, Մորմոն
քրիստոնյա»։

Նրա դեմքը մռայլվեց և նա պատասխանեց․ «Իմ ընտանիքը կհիասթափվի։
Հնարավոր է, նրանք ինձ դուրս կհանեն ու կհամարեն մահացած։ Ինչ

վերաբերում է իմ ապագային և իմ կարիերային, հնարավոր է, որ բոլոր դռները կփակվեն
իմ առաջ»։

Ես հարցրի․ «Արդյո՞ք դու պատրաստ ես այդքան մեծ գին վճարել ավետարանի համար»։

Արցունքներից խոնավացած նրա մուգ աչքերը փայլեցին գեղեցիկ թուխ դեմքի վրա և նա
պատասխանեց․ «Այն ճշմարիտ է, այդպե՞ս չէ»։

Ամաչելով իմ տված հարցից, ես պատասխանեցի․ «Այո, այն ճշմարիտ է»։

Ի պատասխան դրան, նա ասաց․ «Ուրեմն, մնացածն ի՞նչ կարևոր է»։ (“It’s True, Isn’t It?”
Ensign, July 1993, 2)։

• Փրկիչին հետևելու համար այդ երիտասարդ տղամարդն ինչի՞ց էր
պատրաստ հրաժարվել։

• Փրկիչին հետևելու համար ինչի՞ց եք դուք (կամ ձեր ծանոթներից մեկը)
հրաժարվել։

• Ինչո՞ւ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու և դեպի հավերժական կյանքն
առաջադիմելու մրցանակներն արժեն ձեր կատարած
զոհաբերություններին։

Մի վախեցեք լռությունից
Երբ ուսանողներին արդյունավետ հարց է տրվում, հնարավոր է, նրանք անմիջապես
չպատասխանեն։ Եթե այդ լռությունը երկար չի ձգվում, այն չպիտի անհանգստացնի ձեզ։
Ժամանակ առ ժամանակ ուսանողներին պետք է հնարավորություն տալ քննելու իրենց
տրված հարցերը և հնարավոր պատասխանները։ Այդպիսի խոհերը կարող են մտքեր
առաջ բերել Սուրբ Հոգու կողմից։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե արդյո՞ք կա որևէ բան, որից նրանք
պետք է հրաժարվեն, որպեսզի ավելի լիարժեք հետևեն Հիսուս
Քրիստոսին։ Հորդորեք նրանց նպատակ դնել դա անելու համար։

Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 3․15-21 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
նախազգուշացրեց այն կործանումը, որը սպասվում էր այն մարդկանց,
ովքեր կենտրոնանում են միայն աշխարհիկ հաճույքների վրա։ Նա նաև
ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսը կնորոգի մեր անկատար ֆիզիկական
մարմինները և կդարձնի Իր անմահ մարմնի նման։

Ավարտեք՝ վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
բացահայտվեցին այս դասին։
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Փիլիպպեցիս 4
Նախաբան
Պողոսը հորդորեց Փիլիպպեայի Սրբերին անընդհատ
աղոթել և ձգտել այն ամենին, ինչն արդար է: Նա նաև իր
վստահությունն արտահայտեց Հիսուս Քրիստոսի
արտոնող զորության վերաբերյալ։ Պողոսն իր թուղթն

ավարտեց, շնորհակալություն հայտնելով Փիլիպպեայի
Սրբերին դժվարին պահերին իրեն աջակցելու համար։

Ուսուցման առաջարկներ
Փիլիպպեցիս 4.1-14
Պողոսը հորդորում է Փիլիպպեայի Սրբերին անընդհատ աղոթել և ձգտել այն
ամենին, ինչն արդար է։

Դասից առաջ հետևյալ նախադասությունները գրեք առանձին թղթերի
վրա և ամեն ուսանողի տվեք մեկական թերթիկ․

«Ես մտահոգված եմ գալիք քննությունը հանձնելու համար»:

«Ես մտահոգված եմ ընտանիքիս անդամի հիվանդությամբ»:

«Ես մտահոգված եմ, որ չեմ կարող պաշտպանել իմ համոզմունքները»:

«Ես մտահոգված եմ, թե արդյոք ես կարող եմ լինել հաջողակ միսիոներ»:

Դասը սկսեք` գրատախտակին գրելով մտահոգվել բառը։ Նշեք, որ մեր
կյանքի ընթացքում մենք կհանդիպենք դժվարությունների կամ այնպիսի
հանգամանքների, որոնք մեզ մտահոգվելու առիթ կտան։ Հանձնարարեք
թերթիկներ ունեցող ուսանողներին ոտքի կանգնել և հերթով կարդալ
իրենց նախադասությունները։ Հրավիրեք դասարանի անդամներին
վերհիշել, թե երբ են նրանք նմանատիպ մտահոգություններ ունեցել։

• Ուրիշ ի՞նչ մտահոգություններ կարող ենք ունենալ դժվարությունների
կամ դժվար իրավիճակների ժամանակ։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել, թե ինչ
դժվարությունների առաջ են իրենք կամ իրենց ծանոթներից մեկը
կանգնած, որոնց մասին նրանք մտահոգվում են։ Հանձնարարեք
ուսանողներին Փիլիպպեցիս 4-րդ գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել մի
ճշմարտություն, որը կօգնի նրանց մտահոգությունների ժամանակ։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Փիլիպպեայի Եկեղեցու անդամներին
ուղղված Պողոսի թղթում նա գովեց Եկեղեցու անդամների
հավատարմությունը (տես Փիլիպպեցիս 2․12) և ուսուցանեց նրանց այն
հավերժական պարգևների մասին, որոնք կստանան նրանք, ովքեր
զոհաբերում են հանուն Հիսուս Քրիստոսի և հավատարիմ են Նրան։
Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 4․1–5 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
պատվիրեց Սրբերին ամուր կանգնել Տիրոջ հավատարմության մեջ,
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ուրախանալ Տիրոջով և թույլ տալ, որ իրենց հեզությունը (տես հատված 5,
տողատակի գրառում ա) հայտնի լինի բոլոր մարդկանց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 4․6
հատվածի առաջին արտահայտությունը։ Դասարանի անդամներին
խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել Սրբերին տված Պողոսի
ցուցումին։ Ուսանողների ուշադրությունը դարձրեք 6-րդ հատվածի,
տողատակի ա գրառման վրա, որպեսզի օգնեք նրանց հասկանալ «ոչինչ
հոգս մի անեք» արտահայտությունը, որը նշանակում է չափազանց
չմտահոգվել որևէ բանի մասին։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Որպես Հիսուս
Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդներ, եթե …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 4․6
հատվածի մնացած մասը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ խորհուրդ տվեց Սրբերին
անել՝ մտահոգվելու փոխարեն։ Կարող եք բացատրել, որ աղաչանքով
բառը նշանակում է խոնարհ, ջանասեր խնդրանք։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք հատված 6-ի Պողոսի հորդորը։ (Ուսանողների
պատասխանները «եթե» պնդման նմանատիպ ձևով գրեք
գրատախտակին․ Որպես Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդներ, եթե
մենք աղոթենք աղաչանքով և երախտագիտությամբ, …)

Ավելացրեք ապա շաղկապը գրատախտակին գրված նախադասությանը։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 4․7
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն օրհնության վրա, որը Պողոսը խոստացավ
աղաչանքով և երախտագիտությամբ աղոթելու փոխարեն։ Բացատրեք,
որ պահպանել բառն այս հատվածում նշանակում է հսկել (տես հատված 7,
տողատակի գրառում գ)։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք Պողոսի խոստացած օրհնությունը։
(Ուսանողների պատասխանը գրեք գրատախտակին ապա բառից
հետո։ Ուսանողները պետք է բացահայտեին նմանատիպ մի սկզբունք.
Որպես Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդներ, եթե մենք
աղոթենք աղաչանքով և երախտագիտությամբ, ապա Աստված
կօրհնի մեզ Իր խաղաղությամբ։)

• Երբ մտահոգված ենք, երախտագիտությունը մեր աղոթքներում
ինչպե՞ս է մեզ խաղաղություն բերում:

• Աստծո խաղաղությունն ինչի՞ց է պաշտպանում մեր սրտերն
և մտքերը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի հետևյալ խոսքերը։
Դասարանի անդամներին հորդորեք ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ ինչ
տեսանկյունից է Աստծո խաղաղությունն օգնում մեզ.
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«Քանի որ նա հարգում է ձեր ազատ կամքը, Երկնային Հայրը երբեք ձեզ չի
ստիպի, որ աղոթեք Իրեն։ Սակայն եթե դուք ձեր այդ ազատ կամքը
գործադրեք և Նրան ներգրավվեք ձեր առօրյա կյանքի ամեն մի փուլում, ձեր
կյանքը կլցվի խաղաղությամբ, զվարթ խաղաղությամբ։ Այդ խաղաղությունը
կօգնի ձեր մաքառումներին նայել հավերժական տեսանկյունից։ Այն կօգնի
ձեզ այդ դժվարությունները կառավարել հավերժական տեսանկյունից»

(«Հավատքի գործադրումը դարձրեք ձեր առաջնահերթությունը», Ensign կամ Լիահոնա,
նոյ. 2014, 93)։

• Ըստ Երեց Սքոթի, ինչպե՞ս է Աստծո խաղաղությունն օգնում մեզ, երբ
հանդիպում ենք դժվարությունների։

• Ե՞րբ եք աղաչանքով և երախտագիտությամբ աղոթել մտահոգ
պահերին և օրհնվել Աստծո խաղաղությամբ։

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք դասի սկզբում իրենց գրած
մտահոգության վրա։ Խրախուսեք նրանց աղաչանքով ու
երախտագիտությամբ աղոթել՝ մտահոգվելու փոխարեն։ Եթե
ուսանողները գրել են մեկ այլ մարդու մտահոգության մասին, հորդորեք
նրանց կիսվել այս սկզբունքով այդ մարդու հետ։

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին բացահայտել մեկ այլ
սկզբունք, որը Պողոսն ուսուցանեց Փիլիպպեայի Սրբերին, դասարանը
բաժանեք երեք մասի։ Դասարանի մի կեսին հանձնարարեք մտածել
իրենց նախընտրելի ուտեստի մասին, դասարանի երկրորդ կեսին
հանձնարարեք մտածել մի ծաղրանկարի կամ ծիծաղելի պատմության
մասին, իսկ երրորդ կեսին՝ մտածել տաճարային մի լուսանկարի կամ
տաճարում ունեցած փորձառության մասին։ Հրավիրեք ուսանողներին 30
վայրկյան մտածել այդ մտքերի շուրջ։

• Այդ մտքերի վրա կենտրոնացումն ի՞նչ ազդեցություն թողեց ձեզ վրա։

Նշեք, որ այն, ինչի մասին մենք մտածում ենք, կարող է ազդել մեր
ցանկությունների և վարքագծի վրա։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս 4․8–9 հատվածները։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ
հորդորեց Պողոսը Փիլիպպեայի Սրբերին, որ մտածեն ու անեն։ Կարող
եք բացատրել, որ «մտածեցեք» նշանակում է ունենալ ուշադիր,
շարունակական մտքեր։

Ուսանողներին հորդորեք նշել այն յուրաքանչյուր տեսակը, որոնց վրա
Պողոսը հորդորեց Սրբերին կենտրոնացնել իրենց մտքերը։

• Բացի այդ բաների վերաբերյալ մտածելուց, Պողոսը Եկեղեցու
անդամներին ի՞նչ պատվիրեց անել։

• Պողոսն ի՞նչ օրհնություն խոստացավ Սրբերին, եթե նրանք հետևեն իր
ուսմունքներին և օրինակին։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն հատվածներից, որոնք Պողոսը
Փիլիպպեցիս 4․8–9-ում ուսուցանեց հավատարիմ Սրբերին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն
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նրանք պետք է նշեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե հավատարիմ Սրբերն
իրենց մտքերը կենտրոնացնեն ամեն արդար բանի վրա և հետևեն
առաքյալներին և մարգարեներին, ապա խաղաղության Աստվածը
կլինի նրանց հետ։)

• Ինչպե՞ս կարող է արդար բաների վրա մեր մտքերի կենտրոնացումն
ազդել մեր ցանկությունների ու վարքագծի վրա։

Դասարանի անդամներին հանձնարարեք բացել Հավատո Հանգանակը՝
Թանկագին Մարգարիտում։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ տասներեքերորդ հանգանակը։ Դասարանի անդամներին
խնդրեք հետևել նրան՝ ուշադրություն դարձնելով Փիլիպպեցիս 4․8-ի հետ
նմանություններին։

• Ի՞նչ նմանություններ նկատեցիք այդ երկու հատվածներում։

Բացատրեք, որ երբ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը տասներեքերորդ
հանգանակում Փիլիպպեցիս 4․8 հատվածից մեջբերեց «Պողոսի
հորդորը», նա «այդ մտածեցեք» արտահայտությունը փոխեց ավելի
պարտադրող «մենք ձգտում ենք այդ ամենին» խոսքերով։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք ձգտենք ազնիվ, ճշմարիտ,
մաքրաբարո (կամ մաքուր), առաքինի, գեղեցիկ և գովեստի արժանի
գործերի։

• Ձգտելով այս ամենին, ինչպե՞ս կարող ենք մեր մտքերը
կենտրոնացնել նման գործերի վրա։

Ուսանողներին երեք կամ չորս հոգանոց խմբերի բաժանեք:
Յուրաքանչյուր խմբին տվեք «Երիտասարդներին զորացնելու համար»

գրքույկի մեկական օրինակ (գրքույկ, 2011) և հետևյալ թերթիկը։
Յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարեք «Երիտասարդներին զորացնելու
համար» գրքույկի հետևյալ թեմաներից երկուսը՝ «Ժամադրություն»,
«Հագուստ և արտաքին տեսք», «Կրթություն», «Ժամանց և
տեսալսողական նյութեր», «Ընկերներ», «Խոսելաձև», և «Երաժշտություն և
պարեր»։ (Դասարանի անդամների քանակին համապատասխան
հարմարեցրեք խմբերի և թեմաների քանակը։) Հրահանգեք
ուսանողներին հետևել թերթիկի ցուցումներին։

Փիլիպպեցիս 4․8–9
Ձեզ հանձնարարված թեմաները գրեք այստեղ․

Այդ թեմաներից յուրաքանչյուրի համար քննարկեք հետևյալ հարցերը․

• Ինչպե՞ս կարող ենք Փիլիպպեցիս 4․8–9 հատվածներում Պողոսի տված ցուցումների
համաձայն վերահսկել այդ թեմաներին առնչվող մեր որոշումները։

• Ձգտելով հետևել Պողոսի ցուցումներին, այդ թեմաներին առնչվող ի՞նչ դժվարությունների
կարող ենք հանդիպել։

Այնուհետև քննարկեք հետևյալ հարցը.

• Ինչո՞ւ խաղաղության Աստծուն մեզ հետ ունենալու համար արժե ձգտել արդար բաների և
հետևել առաքյալներին ու մարգարեներին։
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Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո ամեն խմբից մեկական
ուսանողի հրավիրեք կիսվելու յուրաքանչյուր հարցի շուրջ իրենց խմբի
քննարկումներով։

• Երբ ձեր մտքերը կենտրոնացրել եք արդար բաների
վրա,խաղաղության Աստվածն ինչպե՞ս է ցույց տվել, որ Նա ձեզ հետ է։

Խրախուսեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրել
մի տարբերակ, թե ինչպես կարող են իրենց մտքերն ավելի
կենտրոնացնել արդար բաների վրա և հետևել Աստծո առաքյալներին ու
մարգարեներին։

Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 4․10 հատվածը և բացատրեք, որ Պողոսը
շնորհակալություն հայտնեց Փիլիպպեայի Սրբերին այն աջակցության ու
հոգատարության համար, որոնք նրանք ցուցաբերել էին իր
փորձությունների ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս
4․11–12 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Սրբերին ասված Պողոսի խոսքերի, ինչ
էր նա սովորել։

• Պողոսն ի՞նչ սովորեց անել ցանկացած իրավիճակում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիպպեցիս
4․13–14 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ով էր Պողոսի ուժի սկզբնաղբյուրը։

Փիլիպպեցիս 4․13 հատվածը սուրբ գրությունների սերտման հատված է։
Սուրբ գրությունների սերտման հատվածները կօգնեն ուսանողներին խորացնել

իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստվել ուսուցանելու մյուսներին: Կարող եք առաջարկել ուսանողներին սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները մեկ այլ` տարբերվող ձևով նշել, որպեսզի այն
հեշտությամբ գտնեն: Դասի վերջում անդրադարձեք ուսուցման գաղափարին, որպեսզի
օգնեք ուսանողներին սերտել այս հատվածը:

• Ըստ Պողոսի խոսքերի, ո՞վ էր իր ուժի սկզբնաղբյուրը։

Բացատրեք, որ 13-րդ հատվածի Պողոսի խոսքերը վերաբերում են իր
ունակությանը, Հիսուս Քրիստոսի կողմից տրված ուժին՝ անելու բոլոր
բաները, որոնք անհրաժեշտ և հաճելի էին Աստծուն, այդ թվում՝ գոհ լինել
ցանկացած իրավիճակում։

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել հատված 13-ից: (Իրենց
իսկ բառերով ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․ Մենք ամեն ինչ կարող ենք անել Հիսուս Քրիստոսի
շնորհիվ, ով մեզ ուժ է տալիս [տես Ալմա 26․12]։)

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի ձեռք բերենք այն ուժը, որը տալիս է
Հիսուս Քրիստոսը։
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Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.
Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչ կարող ենք անել այդ
ուժի օգնությամբ․

«Աստված ուժի և զորության օրհնություններ է թափում, հնարավորություն
տալով մեզ հասնել բաների, որոնք այլ կերպ վեր կլինեին մեր ուժերից:
Աստծո զարմանալի շնորհով է, որ Նրա զավակները կարող են հաղթահարել
խաբեբայի ստորջրյա հոսանքներն ու սորուն ավազը, վեր բարձրանալ
մեղքի հարթությունից և «կատարյալ լինել Քրիստոսում» [Մորոնի 10․32]»
(«Շնորհի պարգևը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 108)։

• Ինչպե՞ս կարող ենք զգալ այդ ուժն ու շնորհը։ (Հնարավոր
պատասխաններն են՝ դիմադրողականության, վճռականության,
քաջության, համբերության, հաստատակամության և ֆիզիկական,
մտավոր կամ հոգևոր տոկունության ու ուժի աճի միջոցով։)

• Ե՞րբ է Հիսուս Քրիստոսը ձեզ ուժ տվել մի բարի գործ անելու համար։
(Կարող եք նաև կիսվել ձեր անձնական փորձառությամբ։)

Փիլիպպեցիս 4․15–23
Պողոսը Փիլիպպեցիներին ուղղված իր թուղթն ավարտում է
երախտագիտության խոսքերով
Ամփոփեք Փիլիպպեցիս 4․15–23 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
կրկին շնորհակալություն հայտնեց Փիլիպպեայի Սրբերին՝ կարիքի
պահերին իրեն աջակցելու համար։ Սրբերի ընծաները հաճելի նվեր էին
Աստծո համար և Պողոսը խոստացավ, որ Աստված նույնպես
կբավարարի նրանց կարիքները։

Վերջում կիսվեք այս դասին քննարկված ճշմարտությունների վերաբերյալ
ձեր վկայությամբ:

Սուրբ գրությունների սերտում՝ Եփեսացիս 4․13
Օգնեք ուսանողներին մտապահել Փիլիպպեցիս 4․13 հատվածը, գրելով
գրատախտակին և միասին բարձրաձայն արտասանելով այն։ Ջնջեք մի
բառ և հատվածը կրկին անգամ բարձրաձայն արտասանեք։ Այդ նույնը
կրկնեք այնքան ժամանակ, մինչև բոլորը բառերը ջնջվեն։
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Եփեսացիս 2–Փիլիպպեցիս 4
(Մաս 25)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Եփեսացիս 2–Փիլիպպեցիս 4 (մաս 25)-ի ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողների սովորած

իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ
ուսուցանել որպես ձեր դասի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ խորհեք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Եփեսացիս 2–3)
Պողոս Առաքյալը շարունակեց դիմել Եփեսոսում գտնվող Եկեղեցու անդամներին և ուսուցանեց նրանց, որ
Հիսուս Քրիստոսի շնորհի միջոցով բոլոր մարդիկ կփրկվեն Նրա հանդեպ հավատի շնորհիվ, և եթե մենք
մոտենանք Հիսուս Քրիստոսին և ճաշակենք Նրա շնորհը, մենք կմիավորվենք Աստծո Սրբերի հետ։ Պողոսը
նաև ուսուցանեց, որ Տիրոջ Եկեղեցին հիմնված է առաքյալների և մարգարեների վրա, Հիսուս Քրիստոսը նրա
անկյունաքարն է և առաքյալներն ու մարգարեները ձգտում են օգնել Աստծո զավակներին, որպեսզի նրանք

ճանաչեն և զգան Հիսուս Քրիստոսի սերը։

Օր 2 (Եփեսացիս 4–6)
Եկեղեցու կազմակերպության մասին Պողոսի շարունակական ուսմունքների միջոցով ուսանողները

սովորեցին, որ Տերը կանչել է առաքյալներին, մարգարեներին և Եկեղեցու այլ ղեկավարներին, որպեսզի

օգնեն Սրբերին կատարելագործվել և պաշտպանեն նրանց կեղծ ուսմունքներից։ Պողոսը նաև ուսուցանեց

Սրբերին, որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները հանում են իրենց հին, մեղսավոր գործելակերպը և հագնում

են նոր, արդար գործելակերպ։

Օր 3 (Փիլիպպեցիս 1–3)
Փիլլիպեայում ապրող Սրբերին ուղղված Պողոսի նամակից ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսին

հետևելու պատճառով, ընդդիմությունը, որը մենք զգում ենք, կարող է արագացնել Նրա աշխատանքը, և եթե
մենք հետևենք խոնարհ լինելու և ուրիշների հանդեպ անձնուրաց մտահոգության Հիսուս Քրիստոսի

օրինակին, ապա կդառնանք ավելի միասնական։ Պողոսը նաև ուսուցանեց, որ Աստված օգնում է մեզ, որ
մենք ցանկանանք այն, ինչն անհրաժեշտ է մեր փրկության համար, որը հնարավոր է Հիսուս Քրիստոսի

Քավության շնորհիվ, և եթե մենք հրաժարվենք այն ամենից, ինչն անհրաժեշտ է Հիսուս Քրիստոսին հետևելու

համար և առաջ շարժվենք հավատով, մենք կճանաչենք Նրան և ձեռք կբերենք հավերժական կյանքը։

Օր 4 (Փիլիպպեցիս 4)
Երբ նրանք շարունակեցին ուսումնասիրել Փիլիպպեայում ապրող Սրբերին ուղղված Պողոսի թուղթը,
ուսանողները բացահայտեցին, որ որպես Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդներ, եթե մենք աղոթենք

աղաչանքով և երախտագիտությամբ, ապա Աստված կօրհնի մեզ Իր խաղաղությամբ, և եթե հավատարիմ

Սրբերն իրենց մտքերը կենտրոնացնեն ամեն արդար բանի վրա և հետևեն առաքյալներին ու
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մարգարեներին, ապա խաղաղության Աստված կլինի նրանց հետ։ Պողոսը եզրափակեց իր թուղթը՝
ուսուցանելով, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք անել Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ, ով մեզ ուժ է տալիս։

Նախաբան
Այն բանից հետո, երբ Պողոս Առաքյալն ուսուցանեց Եփեսոսում ապրող
Սրբերին, որ որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ նրանք պետք է
հանեն իրենց հին մարդուն և հագնեն նոր մարդուն, նա նաև ուսուցանեց ,
որ նրանք պետք է նաև հագնեն Աստծո ողջ սպառազինությունը։

Ուսուցման առաջարկներ
Եփեսացիս 6․10–24
Պողոսը պատվիրում է Սրբերին «հագնել Աստծո ողջ սպառազինությունը»
Գրեք գրատախտակին Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնի հետևյալ
խոսքերը։ (Այդ հայտարարությունը կարելի է գտնել՝ “The Power of the
Word,” Ensign, May 1986, 79։) Խնդրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
այդ հայտարարությունը:

«Սատանան պատերազմ է մղում Եկեղեցու այն անդամների հետ, ովքեր
ունեն վկայություններ և ձգտում են պահել պատվիրանները» (Նախագահ
Էզրա Թավտ Բենսոն)։

• Ինչպե՞ս է սատանան պատերազմ մղում Եկեղեցու
երիտասարդների դեմ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 6․10–13
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե համաձայն Պողոսի խոսքերի, ինչի դեմ էին
Սրբերը պատերազմ մղում իր օրոք։ Բացատրեք, որ հնարքներ բառը
վերաբերում է այն խորամանկություններին ու ճարպկություններին, որոնք
կիրառվում էին խաբելու կամ ծուղակը գցելու համար։

• Համաձայն Պողոսի խոսքերի, ինչի՞ դեմ էին սրբերը պատերազմ մղում
իր օրոք։

• 12-րդ հատվածում Պողոսի թվարկածներն ինչով են նման այն ամենին,
ինչի դեմ մենք կռվում ենք մեր օրերում։

• Պողոսն ի՞նչ ասաց Սրբերին, որ նրանք հագնեն իր օրոք, որպեսզի
դիմակայեն այդ չարիքներին։ (Ուսանողների պատասխաններից
հետո գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք հագնենք
Աստծո ողջ սպառազինությունը, մենք կկարողանանք դիմակայել
չարին։)
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Հագեք Աստծո ողջ սպառազինությունը

Ուսանողներին բաժանեք հետևյալ ուղեկցող թերթիկը։
Դասարանը բաժանեք հինգ խմբի և յուրաքանչյուր խմբին տվեք

Եփեսացիս 6․14–17 հատվածներում նշված սպառազինություններից մեկը։
(Մի հանձնարարեք «մէջքերը ճշմարտութեամբ գօտեւորուած»
[հատված 14]։ Եթե ձեր դասարանի անդամները քիչ են, կարող եք մի
քանի խմբերի հանձնարարել մեկից ավելի սպառազինություն։)

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.

1. Ի՞նչ նպատակով է սպառազինության այդ տեսակն օգտագործվում։

2. Ինչպե՞ս անվանեց Պողոսն այդ սպառազինությունը։

3. Հոգևոր առումով, ի՞նչ են խորհրդանշում սպառազինությամբ
պաշտպանված մարմնի մասերը։

4. Հագնելով այդ հոգևոր սպառազինությունը, ինչպե՞ս կարող եք
դիմակայել չարին։

Որպեսզի ցույց տաք ուսանողներին, թե ինչպես լրացնել թերթիկը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Եփեսացիս 6․14
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և փնտրել
գրատախտակին գրված հարցերի պատասխանները՝ «մէջքերը
ճշմարտութեամբ գօտեւորուած» տարբերակի համար, իսկ հետո
պատասխանները գրել իրենց թերթիկներում։

Բացատրեք, որ «գոտին» կապվում է մարմնի միջին հատվածում։ Ապա
հրավիրեք մի քանի ուսանողների իրենց պատասխաններով կիսվել
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դասարանի հետ։ Ուսանողները կարող են նմանատիպ պատասխաններ
առաջարկել․ (1) Այն կիրառվում է գոտկատեղը կապելու համար
(վերարտադրության համար պատասխանատու կենսական օրգանները)։
(2) Պողոսը կոչեց այն «ճշմարտություն»։ (3) Այն խորհրդանշում է մեր
մաքրաբարոյությունը կամ բարոյական մաքրությունը։ (4) Փրկության
ծրագրի ճշմարտացիության իմացությունը կարող է պաշտպանել մեզ
խաբվելուց և կարող է օգնել մեզ մնալ բարոյապես մաքուր։

Հրավիրեք ուսանողներին Եփեսացիս 6․14–18 հատվածներն իրենց
խմբերով կարդալուց հետո նման ձևով լրացնել թերթիկի այն հատվածը,
որը համապատասխանում է իրենց նշանակված սպառազինության
տեսակներին։ (Բացատրեք, որ «ձեր ոտները կոշիկ հագած» [հատված 15]
արտահայտությունը նշանակում է հագնել կոշիկներ կամ ոտքի այլ
պաշտպանիչ միջոցներ։)

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
մեկական ներկայացուցչի հանձնարարեք դասարանի հետ կիսվել իրենց
մտքերով։ Բոլոր խմբերի զեկույցներից հետո ուսանողներին
հանձնարարեք խմբերի պատասխանները գրի առնել իրենց
թերթիկներում։

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք պաշտպանվենք Աստծո ողջ
սպառազինությամբ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունը: Դասարանի ուշադրությունը դարձրեք, թե ինչպես
ենք հագնում և ամրացնում Աստծո սպառազինությունը։

«Ինչպե՞ս ենք մենք հագնում Աստծո ողջ սպառազինությունը, որպեսզի
մենք, ինչպես Պողոսն է խոստանում, «կարողանանք դիմակայել չարին»։

Ես ուզում եմ մտածել այս հոգևոր սպառազինության մասին ոչ թե որպես
մետաղի մի ամուր կտորի, որը ձուլվել է մարմնին համապատասխան, այլ
ավելի շուտ որպես մետաղի օղակներից գործված հագուստի մասին: Այն
բաղկացած է տասնյակ պողպատե փոքր կտորներից, որոնք ամրացված են

իրար, թույլ տալով լինել ավելի ճկուն՝ առանց կորցնելու պաշտպանությունը: Ես դա ասում
եմ այն պատճառով, որ չկա միայն մեկ և մեծ բան, որը մենք կարող ենք անել, որպեսզի
պաշտպանված լինենք հոգևոր առումով: Ճշմարիտ հոգևոր զորությունը կախված է
բազմաթիվ փոքր գործերից, որոնք միահյուսված են հոգևոր ամուր գործվածքով, որը
պաշտպանում է չարից» (“Be Strong in the Lord,” Ensign, July 2004, 8):

• Ի՞նչ եք անում, որպեսզի հագնեք և ամրապնդեք Աստծո
սպառազինությունը յուրաքանչյուր օր։

• Ինչպե՞ս է դա օգնել ձեզ դիմակայել չարիքը, գայթակղությունը կամ
խաբեությունը։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին. Հրավիրեք ուսանողներին
պատասխանել հետևյալ հարցերին իրենց դասարանային տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:
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Ձեր հոգևոր սպառազինությունից ո՞ր մեկն եք համարում ուժեղ։

Ո՞րն է ձեր ամենաթույլ սպառազինությունը։

Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի ուժեղացնեք սպառազինության այդ
տեսակները ձեր կյանքում։

Ամփոփեք Եփեսացիս 6․19–24 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ավարտեց իր նամակը՝ խնդրելով Սրբերին աղոթել իր համար, որպեսզի
«խոսք տրվի իրեն» (հատված 19) և կարողանա ավետարանը
համարձակությամբ քարոզել բանտում գտնվելիս։

Կիսվեք դասի ժամանակ քննարկված ճշմարտությունների մասին ձեր
վկայությամբ և խրախուսեք ուսանողներին գործել ըստ իրենց ստացած
հուշումների։

Հաջորդ Մասը (Կողոսացիս–Ա Տիմոթեոս)
Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել հետևյալ հարցերի պատասխանները,
երբ հաջորդ շաբաթ շարունակեն ուսումնասիրել Պողոսի գրվածքները.
Ի՞նչ ասաց Պողոսը արծաթասիրության վերաբերյալ։ Ինչպե՞ս կարող ենք
խուսափել կեղծ ավանդություններով խաբվելուց։ Համաձայն Պողոսի
խոսքերի, ի՞նչ պետք է տեղի ունենա Երկրորդ Գալուստից առաջ։
Ինչպե՞ս կիմանանք, որ այն տեղի է ունեցել։
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Պողոս Առաքյալի թուղթը
առ
Կողոսացիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Կողոսացիներին ուղղված իր թուղթը Պողոսը գրել է, տեղեկանալով, որ
կողոսացիները լուրջ սխալների մեջ են ընկել (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»)։ Կեղծ ուսմունքներն ու սովորույթները
ազդում էին Կողոսիայում ապրող Սրբերի վրա և սպառնում էին նրանց
հավատին։ Նմանատիպ մշակութային ճնշումները դժվարություններ են
առաջացնում Եկեղեցու անդամների համար նույնիսկ այսօր։ Այս գրքի
արժեքը այնէ , թե ինչպես է բացահայտում և մերկացնում կեղծ
ուսմունքները, իսկ միևնույն ժամանակ կարևորում է Հիսուս Քրիստոսի
աստվածայնությունը և փրկարար աշխատանքը։ Կողոսացիս գիրքն
ուսումնասիրելով, ուսանողները կխորացնեն իրենց դարձը դեպի Փրկիչը
և պաշտպանություն կգտնեն խաբեության ու մեղքի դեմ։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Կողոսացիս թուղթն ուղարկվել է Պողոսի և Տիմոթեոսի կողմից (տես
Կողոսացիս1․1, 23, 4․18)։ Ըստ երևույթին, Պողոսն իր ձեռքով գրեց թղթի
վերջաբանի ողջույնի խոսքերը (տես Կողոսացիս 4․18), նշելով, որ իր
դպիրը, ամենայն հավանականությամբ Տիմոթեոսը, օգնել է իրեն գլխավոր
տեքստը գրելիս։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսը գրել է այս թղթերը, երբ առաջին անգամ բանտարկված էր
Հռոմում, մոտ Ք.ծ.հ 60–62թթ․ (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի
թղթերը», scriptures.lds.org)։ Հավանաբար, Պողոսը Կողոսացիս թուղթը գրել
է այն նույն ժամանակ, երբ նա գրեց Փիլիպպեցիներին, Եփեսացիներին և
Փիլիմոնին։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Այս թուղթը գրվել է ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող
Կողոսիայի հավատարիմ սրբերին։ Պողոսը հրահանգում է Կողոսիայի
Սրբերին կիսվել այդ նամակով մոտակա Լավոդիկեայում ապրող
Եկեղեցու անդամների հետ (տես Կողոսացիս 4․16)։

Պողոսը գրեց այդ թուղթը «նրանից հետո, երբ Եփապրասը՝ Կողոսայի
Եկեղեցու ավետարանիչը, այցելել էր իրեն [Կողոսացիս] [տես
Կողոսացիս 1․7–8]։ Եփապրասը Պողոսին ասել էր, որ կողոսացիները
լուրջ սխալների մեջ են ընկել. նրանք կարծում էին, որ ավելի լավն են,
քան մյուսները, որովհետև ստույգ կատարում էին որոշ արտաքին
արարողություններ [տես Կողոսացիս 2․16], իրենց զրկում էին որոշ
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ֆիզիկական կարիքներից և երկրպագում էին հրեշտակներին [տես
Կողոսացիս 2․18]։ Կողոսացիները կարծում էին, որ այդ սովորությունները
սրբագործում էին իրենց։ Նրանք նաև կարծում էին, թե տիեզերքի
գաղտնիքներն ավելի լավ էին հասկանում, քան Եկեղեցու մյուս
անդամները։ Իր նամակում Պողոսն ուղղեց նրանց, ուսուցանելով, որ
փրկագնումը գալիս է միայն Քրիստոսի միջոցով, և որ մենք պետք է
իմաստուն լինենք և ծառայենք նրան» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Կողոսացիս՝ թուղթ առ», scriptures.lds.org)։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Կողոսացիներին ուղղված թղթում Պողոսը հակադարձեց Կողոսիայի
կեղծ ուսմունքները՝ կարևորելով Հիսուս Քրիստոսի աստվածայնությունը,
փրկարար առաքելությունը և գերակայությունը (տես Կողոսացիս 1․15–23)։
Նա ուսուցանեց, որ Քրիստոսը Հայր Աստծո պատկերով է, Արարիչն է,
Եկեղեցու ղեկավարն է, առաջինն է, ով հարություն առավ և Քավիչն է։ Նա
է «ամեն իշխանության և պետության գլուխը» (Կողոսացիս 2․10), և Նա իր
աստվածային առաքելությունը կատարում է Հոր առաջնորդության ներքո
(տես Կողոսացիս 1․19, 3․1)։

Պողոսը զգուշացրեց նրանց դեմ, ովքեր ուսուցանում էին, որ իրական
հոգևոր աստիճանի կարող ենք հասնել հատուկ ծեսերի,
տոնակատարությունների և կերակուրների միջոցով (տես Կողոսացիս
2․16–18, 20, 23)։ Դրա փոխարեն նա ուսուցանեց, որ հոգևոր
հասունությունը և Աստծո գիտելիքն ի հայտ են գալիս, երբ «մտածում ենք
վերիններինը» (Կողոսացիս 3․2), վերացնում ենք անիրավ արարքները
(տես Կողոսացիս 3․5–9) և զարգացնում Քրիստոսանման հատկանիշներ
(տես Կողոսացիս 3․12–17)։ Պողոսը խորհուրդ տվեց իր ընթերցողներին
«հիմնուած եւ հաստատ կենալ» ավետարանում (Կողոսացիս 1․23),
ինչպես նաև «արմատացած և շինված [Հիսուս Քրիստոսում, հավատքումը
հաստատված» (Կողոսացիս 2․7)։

Համառոտ շարադրանք
Կողոսացիս 1․1–23-ում Պողոսը ողջունում է Կողոսիայի Սրբերին և
հայտարարում է, որ Հիսուս Քրիստոսը Քավիչն է, առաջինը բոլոր
ստեղծվածների մեջ, Արարիչը և ամեն աստվածային կատարելության
Տերը, ում հետ տիեզերքը հաշտության մեջ է։ Պողոսը հորդորում է
Սրբերին հաստատել իրենց հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս։

Կողոսացիս 1․24–2․23-ում Պողոսը նախազգուշացնում է չհավատալ
մարդկանց կեղծ փիլիսոփայությանը կամ ավանդույթին, այդ թվում՝
հրեշտակներին երկրպագելուն և ծայրահեղության մեջ ընկնել ու մերժել
հիմնական ֆիզիկական կարիքները, որպես հոգևոր
կարգապահության տեսակ։

Կողոսացիս 3․1–4․18 Պողոսը հորդորում է Սրբերին իրենց սրտերը դնել
վերևի բաների վրա, որպեսզի թողնեն իրենց նախկին կյանքում
կատարած մեղքերը և ողորմած գտնվեն իրար հանդեպ։ Նա ցուցումներ է
տալիս, թե ինչպես պետք է Սրբերը երկրպագեն, իսկ հետո խորհուրդ է

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ
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տալիս կանանց, ամուսիններին, երեխաներին, ծնողներին, ծառաներին
ու տերերին։ Նա ավարտում է Կողոսացիս թուղթը՝ հղելով գովասանքի
խոսքեր, ողջույններ և եզրափակիչ հրահանգներ ու օրհնություններ։

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ
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ԴԱՍ 126

Կողոսացիս
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի գերակայության
(գերազանցության, մեծության կամ վեհության) մասին և
նախազգուշացրեց հեռու մնալ կեղծ
վարդապետություններից։ Նա խրախուսեց Կողոսիայի

Սրբերին իրենց մտքերը կենտրոնացնել երկնային
բաների վրա և զարգացնել Քրիստոսի հատկանիշները։
Պողոսը նաև հրահանգեց գթառատ ու իմաստուն լինել
ուրիշների հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում։

Ուսուցման առաջարկներ
Կողոսացիս 1-2
Պողոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի գերակայության մասին և
նախազգուշացնում է հեռու մնալ կեղծ վարդապետություններից։

Գրատախտակի օգտագործումը

Դասի ժամանակ գրատախտակի արդյունավետ օգտագործումը կարող է
նախապատրաստել ուսանողներին սովորել և կարող է խթանել իմաստալից
մասնակցություն, հատկապես նրանց համար, ովքեր սովորում են տեսողությամբ։
Գրատախտակի վրա ուսուցիչը կարող է գրել դասի հիմնական նպատակները կամ
սկզբունքները, գծագրել վարդապետությունը, քարտեզները, պատկերել հերթականության
գրաֆիկը, ցուցադրել կամ նկարել սուրբ գրություններում տեղ գտած իրերի նկարները և
կատարել բազմաթիվ այլ վարժություններ, որոնք կնպաստեն սովորելուն:

Հետևյալ նկարը նկարեք գրատախտակին։

• Եթե ուժեղ փոթորիկ լինի, այս
ծառերից ո՞րն ամենայն
հավանականությամբ
կընկնի։ Ինչո՞ւ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց
Նիլ Լ․ Անդերսենի հետևյալ
հայտարարությունը. Դասարանի
անդամների ուշադրությունը հրավիրեք այն պտտահողմերին, որոնցից
մենք պետք է զգուշանանք։

«Մարգարեությամբ կանխատեսված երկրաշարժերից և պատերազմներից
[վերջին օրերի] առավել մտահոգիչ են հոգևոր պտտահողմերը, որոնք
կարող են պոկել ձեզ ձեր հոգևոր հիմքից և ձեր հոգին իջեցնել ձեզ համար
աներևակայելի մի վայրում, երբեմն էլ չնկատելով, որ տեղաշարժվել եք»
(«Հոգևոր պտտահողմեր», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 18)։
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• Որո՞նք են հոգևոր պտտահողմերի օրինակները, որոնք մեզ կարող են
արմատախիլ անել կամ բաժանել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր
հավատից։ (Կարող եք հրավիրել ուսանողներին թվարկել իրենց
պատասխանները գրատախտակին՝ պտտահողմի նկարի կողքին։)

• Ինչո՞ւ է մեծ հավանականությունը, որ այդ հոգևոր պտտահողմերը
կարող են ավելի մտահոգիչ լինել, քան աշխարհիկ
մարտահրավերները, ինչպես օրինակ՝ երկրաշարժերը կամ
պատերազմները։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե որ հոգևոր պտտահողմերը կարող
են վնասել իրենց։

Բացատրեք, որ Պողոսը Կողոսիայում ապրող Եկեղեցու անդամներին
(նշված՝ Կողոսացիս) իր թուղթը գրել է այն կեղծ ուսմունքների
հետևանքների մասին լսելուց հետո, որոնք սպառնում էին արմատախիլ
անել նրանց Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատից։ (Կարող եք
հրավիրել ուսանողներին գտնել Լավոդիկեան, որը գտնվում է
Կողոսիայից մի փոքր հեռավորության վրա, Աստվածաշնչյան
քարտեզներում, հմր.13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական
ճամփորդությունները»։) Կողոսացիս թուղթն ուսումնասիրելիս
հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Պողոսը
ձգտեց ամրապնդել Եկեղեցու անդամների հավատն առ Քրիստոս և
դեպիայն օրհնությունները, որոնք նրանք կստանան, եթե իրենց հավատն
արմատավորեն Քրիստոսի մեջ։

Ամփոփեք Կողոսացիս 1․1–11 հատվածները և բացատրեք, որ Կողոսիայի
Սրբերին ողջունելուց հետո Պողոսը հիշատակեց նրանց
հավատարմությունը և բացատրեց, որ ավետարանը պտուղ կամ
օրհնություններ է առաջ բերում այն մարդկանց կյանքում, ովքեր ընդունում
և ապրում են դրանով։ Այնուհետև, Պողոսը նրանց ուսուցանեց Հիսուս
Քրիստոսի մասին։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Կողոսացիս 1․12–19 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք
Պողոսն ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։ (Կարող եք բացատրել, որ
15-րդ հատվածում «աներևույթ» բառը թարգմանված է հունարեն aoratos
բառից, որը նաև նշանակում է «անտեսանելի»։ Նշեք, որ Եբրայեցիս 11․27
հատվածում նշվում է, որ Մովսեսը տեսավ «նրան, ով անտեսանելի է»
[տես նաև ՎևՈւ 67․11]։)

• Ի՞նչ ուսուցանեց Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի մասին։ (Ուսանողների
խոսքերով հետևյալ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին՝ երկար
արմատներ ունեցող ծառի նկարի տակ․ Հիսուսը Քրիստոսը Քավիչն է,
Երկնային Հոր հոգևոր զավակներից անդրանիկը, բոլոր բաների
Արարիչը, Եկեղեցու գլուխը և առաջինը, ով հարություն առավ։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք իմանանք Հիսուս Քրիստոսի
մասին այս ճշմարտությունները և հավատանք դրանց։ Իմանալով այդ
ճշմարտությունները և հավատալով դրանց, ինչպե՞ս կարող է Նրա
հանդեպ մեր հավատն ամրապնդվել։
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Անդրադարձեք գրատախտակին գրված նախադասության Քավիչ բառին և
բացատրեք, որ Պողոսը հիշեցրեց Կողոսիայի Սրբերին, թե ինչու նրանք
Քավիչի կարիքն ունեին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Կողոսացիս 1․20–22
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ ուսուցանեց Կողոսիայի Սրբերին
Քավիչ ունենալու անհրաժեշտության մասին։

• Ըստ հատված 21-ի, ինչպե՞ս է որևէ մեկն օտարանում կամ
առանձնանում Աստծուց։

• Ո՞րն է հաշտեցնել բառի իմաստը հատված 20-ում։ (Համաձայնության
կամ ներդաշնակության հանգեցնել։)

• Ըստ հատվածներ 20 և 22-ի, ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը հաշտեցնում
մեզ Աստծո հետ։ (Բացատրեք, որ «խաղաղութիւն անելով նորա
ձեռովը նորա խաչի արիւնովը» արտահայտությունը վերաբերում է
Հիսուս Քրիստոսի Քավությանը։)

Բացատրեք, որ Աստծո հետ հաշտվելու օրհնությունը պայմանական է։
Գրատախտակին գրեք հետևյալ արտահայտությունը. Հիսուս Քրիստոսի
Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք հաշտվել Աստծո հետ, եթե …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Կողոսացիս 1․23
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ է անհրաժեշտ Աստծո հետ հաշտվելու համար։

• Մեր կողմից ի՞նչ է անհրաժեշտ Աստծո հետ հաշտվելու համար։

• Ի՞նչ է նշանակում, որ մենք «հաւատքի մէջ հիմնուած եւ հաստատ
կենաք»: (Անսասան մնանք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատում։)

• Հիմնվելով հատված 23-ի մեր սովորած նյութի վրա, ինչպե՞ս
կավարտեք գրատախտակին գրված արտահայտությունը:
(Ուսանողների բառերով հետևյալ կերպ ավարտեք գրատախտակին
գրված նախադասությունը․ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ
մենք կարող ենք հաշտվել Աստծո հետ, եթե հիմնված ու հաստատ
մնանք մեր հավատքում։)

Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք գրատախտակի նկարին և
հարցրեք․

• Ո՞ւմ եք ճանաչում, ով նման էերկար արմատներ ունեցող ծառի՝
հիմնված ու հաստատ Քրիստոսի հանդեպ իր հավատում։

• Ինչպե՞ս է նրա օրինակն օրհնություն հանդիսանում ձեզ համար:

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Կողոսացիս 2․4, 8
հատվածները և ուշադրություն դարձնել այն հոգևոր պտտահողմերին,
որոնք սպառնում էին արմատախիլ անել Կողոսիայի Սրբերին։

• Որո՞նք էին այն հոգևոր պտտահողմերը, որոնք սպառնում էին
արմատախիլ անել Կողոսիայի Սրբերին։ (Բացատրեք, որ այդ
ժամանակ տարբեր փիլիսոփայություններ ու ավանդություններ էին
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ուսուցանվում նրանց կողմից, ովքեր փորձում էին նվազեցնել Հիսուս
Քրիստոսի կարևորությունը։)

• Կեղծ ուսմունքների, այդ թվում Հիսուս Քրիստոսի կարևորությունը
նվազեցնող ուսմունքների հանդեպ հավատը ինչո՞ւ է նպաստում
ինչ-որ մեկի հոգևոր առումով արմատախիլ լինելուն։

Հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ Կողոսացիս 2․5–7 հատվածները։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել այն
խորհրդին, որը Պողոսը տվեց Սրբերին, որպեսզի աշխարհիկ
փիլիսոփայություններնավանդությունները չմոլորեցնեն նրանց։

• Ի՞նչ են ուսուցանում մեզ Կողոսացիս 2․5–7 հատվածներն այն մասին,
թե ինչպես կարող ենք խուսափել աշխարհիկ կեղծ
փիլիսոփայությունների, կրոնական ուսմունքների կամ
ավանդությունների մոլորությունից։ (Ուսանողները կարող են իրենց
բառերով բացահայտել նմանատիպ մի սկզբունք․ Արմատավորվելով և
ամրապնդվելով Հիսուս Քրիստոսում, մենք կարող ենք խուսափել
աշխարհիկ փիլիսոփայությունների և ավանդությունների կողմից
մոլորվելուց։)

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.

Ձեր կարծիքով, ո՞րն է ամենակարևոր բանը, որը մենք կարող ենք անել
Հիսուս Քրիստոսում արմատավորվելու և ամրապնդվելու համար։ Ձեր
կարծիքով, ինչո՞ւ է դա կարևոր։

Ուսանողներին երեք կամ չորս հոգանոց խմբերի բաժանեք:
Յուրաքանչյուր ուսանողի հրավիրեք խմբի անդամներին հիմնավորել
գրատախտակին գրված հարցերի իր պատասխանները։ Բավարար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել խմբի անդամներից իրենց սովորածով։

Հորդորեք ուսանողներին վերհիշել դասի սկզբում իրենց մտապահած
հոգևոր պտտահողմերը։ Հանձնարարեք նրանց իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում գրել, թե ինչ կանեն, որպեսզի մնան արմատավորված և
ամրապնդված Հիսուս Քրիստոսում և խուսափեն հոգևոր
պտտահողմերից արմատախիլ լինելուց։

Կողոսացիս 3-4
Պողոսը խրախուսում է Կողոսացիներին իրենց մտքերը կենտրոնացնել
երկնային բաների վրա և լինել իմաստուն

Ամփոփեք Կողոսացիս 3–4 գլուխները և բացատրեք, որ Պողոսը
հորդորեց Կողոսիայի Սրբերին դադարեցնել անիրավությունը և
զարգացնել Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշները։ Նա նաև խրախուսեց
նրանց անընդհատ աղոթել ու լինել իմաստուն, հատկապես ոչ
քրիստոնյաների հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում։
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Այնուհետև, նա հաղորդեց իր մի քանի ծառայակիցների ողջույնները, այդ
թվում՝ Ղուկասի։

Վկայեք այս դասի ընթացքում քննարկված ճշմարտությունների մասին:
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Պողոս Առաքյալի առաջին
թուղթը առ
Թեսաղոնիկեցիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ենթադրվում է, որ առաջին թուղթը առ Թեսաղոնիկեցիներին ամենահինն
է Պողոսի առկա թղթերից և կարող է լինել ամենահին գիրքը Նոր
Կտակարանում։ Այս թղթում Պողոսի ուսմունքները հիմնականում
կենտրոնացված են Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան վրա, այդ
թվում՝ այն դժվարությունների, որոնց կհանդիպեն Հիսուս Քրիստոսի
հետևորդները, նախքան Նրա վերադարձը (տես Ա Թեսաղոնիկեցիս 3․3),
Քրիստոնյաների Հարության վրա Երկրորդ Գալուստի ժամանակ (տես Ա
Թեսաղոնիկեցիս 4․13–14) և Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան ժամանակի
վրա (տես Ա Թեսաղոնիկեցիս 5․1–2)։ Այս գրքի ուսումնասիրության
ընթացքում ուսանողները կսովորեն Երկրորդ Գալստյան մասին և
կխրախուսվեն հավատարիմ մնալ Տիրոջը։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել Ա Թեսաղոնիկեցիս (տես Ա Թեսաղոնիկեցիս 1․1, տես նաև
2․18)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
«Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր թղթերը Պողոսը գրել է Կորնթոսից՝ իր
երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակ», Ք․ծ․հ․
մոտ 50–51թթ․ (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»,
scriptures.lds.org)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Ա Թեսաղոնիկեցիս թուղթը Պողոսը գրեց Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու
անդամների համար։ Թեսաղոնիկեն հին հունական Մակեդոնիայի
թագավորության առավել խիտ բնակեցված և բարգավաճող քաղաքն էր իր
երկու կարևոր առանձնահատկությունների շնորհիվ՝ քաղաքը կառուցվել
էր Էգեյան ծովի լավագույն բնական նավահանգստում և գտնվում էր
Հռոմը և Ասիան միացնող գլխավոր ճանապարհի վրա։

Պողոսի երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակ Հոգին
առաջնորդեց Պողոսին ու իր զուգընկերներին` Շիղային, Տիմոթեոսին և
Ղուկասին, Էգեյան ծովի երկայնքով ճամփորդել դեպի Մակեդոնիա (տես
Գործք Առաքելոց 16․6–12)։ Դա սկիզբ դրեց Եվրոպայում ավետարանի
քարոզմանը։ Փիլիպպեայում քարոզելուց հետո (տես Գործք Առաքելոց
16․12–40) Պողոսը և Շիղան գնացին Թեսաղոնիկե։

Պողոսը ծառայեց Շիղայի հետ Թեսաղոնիկեում, սակայն հրեա
ղեկավարների կողմից վտարվեցին քաղաքից (տես Գործք Առաքելոց
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17․1–9)։ Ավելի ուշ Տիմոթեոսը զեկուցեց Պողոսին, որ անկախ
հալածանքներից, Թեսաղոնիկեի Սրբերը մնացել էին հավատարիմ և
նրանց արդարակյաց ազդեցությունը տարածվում էր (տես Գործք
Առաքելոց 18․5, Ա Թեսաղոնիկեցիս 1․7–8, 3․6–8)։

Թեսաղոնիկեի նորադարձները առաջին եվրոպացիներն էին, ովքեր
ընդունեցին ավետարանը և դրա պատճառով հալածանքներ կրեցին։
Նրանք նաև բազմաթիվ հարցեր ունեին Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ։
Հետևաբար, թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր նամակում Պողոսը
խրախուսանքի և զորության խոսքեր գրեց և պատասխանեց Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ նրանց հարցերին։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Թեսաղոնիկեցիներին գրված իր առաջին թղթում Պողոսի հիմնական
թեմաներից մեկը Երկրորդ Գալուստն է։ Նա կենտրոնացավ Երկրորդ
Գալուստի իրադարձությունների ժամանակ արդարների մասնակցության
վրա, հատկապես այն Սրբերի, ովքեր արդեն մահացել էին (տես Ա
Թեսաղոնիկեցիս 2․19, 3․13, 4․13–17, 5․1–10)։ Ի տարբերություն Պողոսի այլ
թղթերի, Ա Թեսաղոնիկեցիս չի պարունակում որևէ լուրջ հանդիմանանք,
այլ փոխարենը գոհություն ու գովք է հայտնում Թեսաղոնիկեի Սրբերին։

Համառոտ շարադրանք
Ա Թեսաղոնիկեցիս 1–3-ում Պողոսն իր խորին երախտագիտությունն է
հայտնում Թեսաղոնիկեի Սրբերին։ Նա ընթերցողներին հիշեցնում է իր
բարյացակամ ծառայությունը նրանց մեջ և իր ուրախությունն է
արտահայտում նրանց հավատարմության համար։ Նա խրախուսում է
Սրբերին սիրով լցվել միմյանց ու ողջ մարդկության հանդեպ։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 4–5-ում Պողոսը հորդորում է Սրբերին լինել սուրբ ու
սրբագործել իրենց։ Նա բացատրում է, որ երբ Տերը կրկին գա, այն
Սրբերը, ովքեր պահել են Քրիստոսի հանդեպ իրենց վկայությունը, թե՛
մահացածները, և թե՛ ողջերը կբարձրանան և կհանդիպեն Տիրոջը։
Առաքյալը հիշեցնում է Եկեղեցու անդամներին պատրաստվել Քրիստոսի
գալու օրվան և զգոն լինել։

Ա  ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ
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ԴԱՍ 127

Ա Թեսաղոնիկեցիս 1-2
Նախաբան
Իմանալով, որ հալածվելիս Թեսաղոնիկեի Սրբերը
հավատարիմ էին եղել ավետարանին, Պողոսը նամակ
գրեց նրանց։ Նա բարձր գնահատեց ավետարանն
ուսուցանելու նրանց հավատարմությունն ու

պատրաստակամությունը։ Պողոսը նկարագրեց այն
պատճառը, թե ինչու նա քարոզեց Թեսաղոնիկեի
Սրբերին։

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Թեսաղոնիկեցիս 1
Պողոսը գովեց Թեսաղոնիկեի Սրբերի հավատարմությունը, երբ նրանք
չարչարանքների մեջ էին
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել այն դրական փորձառություններով,
որոնք նրանք ունեցել են ավետարանով ուրիշների հետ կիսվելիս։

• Որո՞նք են այն դժվարությունները, որոնք կարող են ծագել
ավետարանով կիսվելիս։

Հրավիրեք ուսանողներին Ա Թեսաղոնիկեցիս 1–2 գլուխներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այն ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն նրանց
կիսվել ավետարանով։

Կարող եք հանձնարարել ուսանողներին գտնել Թեսաղոնիկեն
Աստվածաշնչյան քարտեզներում, հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի
միսիոներական ճամփորդությունները», որը գտնվում է Աստվածաշնչի
հավելվածում։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Թեսաղոնիկեում գտնվող Սրբերի հետևյալ նկարագրությունը․

Թեսաղոնիկեի Սրբերը Եկեղեցում ամենավաղ եվրոպացի նորադարձներն էին։ Պողոսը,
Շիղան ու Տիմոթեոսը Պողոսի երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակ սկզբում
քարոզեցին այնտեղ, սակայն մի քանի հրեա առաջնորդներ նրանց քաղաքից վտարեցին
(տես Գործք Առաքելոց 17․5–15)։ Թեսաղոնիկեի Սրբերին շարունակեցին հալածել նույնիսկ
այն բանից հետո, երբ Պողոսն ու իր զուգընկերները հեռացան այդտեղից։ Ավելի ուշ Պողոսը
այդ Սրբերի համար գրեց իր թուղթը, որպեսզի խրախուսի նրանց հալածանքների
ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
1․2–4 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչու Պողոսն ուրախացավ Թեսաղոնիկեի
Սրբերի համար։

• Ի՞նչու Պողոսն ուրախացավ Թեսաղոնիկեի Սրբերի համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
1․5–6 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
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ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես էր Պողոսն իր նախորդ այցելության
ժամանակ ուսուցանել ավետարանը թեսաղոնիկեցիներին։

• Ըստ 5-րդ հատվածի, ինչպե՞ս էր Պողոսն ուսուցանել ավետարանը
թեսաղոնիկեցիներին։ (Աստծո խոսքով և զորությամբ։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը․
Դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչին են
վերաբերում ավետարանի խոսքն ու զորությունը։

«Ճշմարիտ ավետարանը բաղկացած է երկու մասից․ Խոսքից և
զորությունից։ Ցանկացած մարդ կարող է ստանալ խոսքը․ այն գրքերը,
որտեղ դրանք գրված են, հասանելի են ամբողջ աշխարհում։ Բայց
զորությունը պետք է գա Աստծուց, այն իր կամքի ու մտքի համաձայն պետք
է բաշխվի այն մարդկանց միջև, ովքեր հետևում են այն օրենքին, որն
իրավունք է տալիս ստանալու այդ զորությունը։

Ավետարանի խոսքը գրավոր ու բանավոր պատմություն է այն մասին, թե մարդիկ ինչ
պիտի անեն, որպեսզի փրկվեն։ …

Սակայն իրական փրկությունը գալիս է միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո զորությունը
ստացվում և կիրառվում է, և այդ զորությունը քահանայության զորությունն ու Սուրբ Հոգու
զորությունն է» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:42–43)։

• Համաձայն Երեց Մակքոնկիի, ինչի՞ն է վերաբերում ավետարանի
խոսքը։ Ինչի՞ն է վերաբերում ավետարանի զորությունը։

• Ըստ 6-րդ հատվածի, ի՞նչ արեցին թեսաղոնիկեցիներն այն բանից
հետո, երբ ուսուցանվեցին Աստծո խոսքով ու զորությամբ։ (Նրանք
դարձան Տիրոջ ու Նրա ծառաների հետևորդները։)

• Որպես սկզբունք, ինչպե՞ս կամփոփեիք 5–6 հատվածների Պողոսի
ուսմունքները։ (Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով
բացատրել, սակայն պետք է նշեն հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ուսուցանենք Աստծո խոսքով և
զորությամբ, մենք կօգնենք մյուսներին դառնալու Տիրոջ
հետևորդները և Նրա ծառաները։)

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի պատրաստվենք ուսուցանելու
ավետարանն Աստծո խոսքով և զորությամբ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
1․7–9 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ ինչ արեցին Թեսաղոնիկեի Սրբերը
ավետարանը ստանալուց հետո։

• Ուրիշ ի՞նչ արեցին Թեսաղոնիկեի Սրբերը ավետարանը ստանալուց
հետո։ Ինչպե՞ս նրանց օրինակն ազդեց իրենց շրջապատի
հավատացյալների վրա։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես կարող ենք կիսվել ավետարանով։ (Ուսանողները
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կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն պետք է նշեն
հետևյալ ճշմարտությունը. Մեր օրինակի շնորհիվ մենք կարող ենք
կիսվել ավետարանով։)

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս ճշմարտությունը,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը․

«Ավետարանը քարոզելու ամենաազդեցիկ ուղին օրինակի միջոցով է։ Եթե
մենք ապրենք համաձայն մեր հավատքի, մարդիկ կնկատեն դա։ Եթե Հիսուս
Քրիստոսի դեմքը փայլի մեր կյանքում [տես Ալմա 5․14], եթե մենք ուրախ ու
ներդաշնակ ենք աշխարհի հետ, մարդիկ կուզենան իմանալ պատճառը։
Ամենամեծ քարոզներից մեկը, որ երբևէ հնչել է միսիոներական
աշխատանքի մասին, այս պարզ միտքն է, որը վերագրվում է Սբ.

Ֆրենսիսին՝ Ասիզեից․ «Քարոզեք ավետարանը ամբողջ ժամանակ և, անհրաժեշտության
դեպքում, օգտագործեք խոսքեր» [in William Fay and Linda Evans Shepherd, Share Jesus
without Fear (1999), 22]» («Սպասելով դեպի Դամասկոս տանող ճանապարհին», Ensign
կամ Լիահոնա, մայիս 2011, 77)։

• Ավետարանը քարոզելու համար օրինակ ծառայելն ինչո՞ւ է ավելի
արդյունավետ միջոց, քան սոսկ ավետարանի մասին զրուցելը։

Հարցը տվեք այլ կերպ

Երբեմն ուսանողները կդժվարանան պատասխանել հարցին, որովհետև նրանք չեն
հասկանա հարցը։ Կարող եք հարցն այլ կերպ հղել կամ հարցնել ուսանողներին, թե արդյոք
նրանք հասկացան հարցը։ Խուսափեք իրար հետևից անընդհատ հարցեր տալուց՝ առանց
բավարար ժամանակ տրամադրելու ուսանողներին, որպեսզի նրանք խորապես մտածեն
պատշաճ պատասխանի համար։

• Որևէ մեկի օրինակն ինչպե՞ս է օգնել ձեզ ընդունել ավետարանը կամ
ավելի լիարժեք ապրել ավետարանով։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 2
Պողոսը նկարագրում է, թե ինչպես է րինքն իր զուգընկերների հետ ծառայում
թեսաղոնիկեցիներին

Բացատրեք, որ երբ Պողոսը գովաբանեց Թեսաղոնիկեի Սրբերին իրենց
արդար օրինակի համար, հիշեցրեց նրանց հանդեպ իր սիրո մասին և այն
օրինակի համար, որը նա ցույց էր տվել այն ժամանակ, երբ նախորդ
անգամ քարոզեց ավետարանը նրանց։

Սուրբ գրության հետևյալ հղումը գրեք գրատախտակին․

Ա Թեսաղոնիկեցիս 2.1-13
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• Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են նկարագրում այն
արդարակյաց օրինակը, որը Պողոսն ու իր զուգընկերները հաստատեցին
թեսաղոնիկեցիների մեջ։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ա
Թեսաղոնիկեցիս 2․1–13 հատվածները, իսկ դասարանին՝ հետևել նրանց։
Կամ ուսանողներին բարձրաձայն կարդալ հանձնարարելու փոխարեն
կարող եք հանձնարարել նրանց ուսումնասիրել այդ հատվածները փոքր
խմբերով, զույգերով կամ անհատապես։ Խնդրեք ուսանողներին փնտրել
այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են այն
արդարակյաց օրինակը, որը Պողոսն ու իր զուգընկերները հաստատեցին
թեսաղոնիկեցիների մեջ։ Կարող եք առաջարկել ուսանողներին գրքում
նշել այն, ինչ գտան:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո, հրավիրեք ուսանողներին
գրատախտակի մոտ` թվարկելու իրենց գտած մեկ, երկու բառեր կամ
արտահայտություններ։ Խնդրեք նրանց բացատրել, թե ինչպես կարող են
այդ բառերն ու արտահայտություններն օգնել, որպեսզի արդար օրինակ
ծառայեն ուրիշներին։

Ամփոփեք Ա Թեսաղոնիկեցիս 2․14–18 հատվածները և բացատրեք, որ
ըստ Պողոսի,Թեսաղոնիկեի Սրբերը հալածվում էին ավետարանն
ընդունելու պատճառով։ Նա ասաց Սրբերին, որ մեկ անգամ ևս փորձել էր
այցելել նրանց, սակայն չարը «խափանեց» նրան (հատված 18)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
2․19–20 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
փնտրել, Պողոսն ում անվանեց իր «հույսը, ուրախությունը կամ …
պարծանքը» (հատված 19)։

• Պողոսն ո՞ւմ անվանեց իր «հույսը, ուրախությունը կամ … պարծանքը»։

• Ինչպե՞ս է Պողոսի հույսը, ուրախությունը և պարծանքն արտացոլում
Երկնային Հոր հույսը, ուրախությունը և պարծանքը մեզ համար։

Ավարտեք՝ վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
բացահայտվեցին այս դասին։ Հորդորեք ուսանողներին մտածել, թե
ինչպես կարող են կիսվել ավետարանով՝ խոսելով դրա մասին և արդար
օրինակ ծառայելով։ Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած
հուշումների։
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ԴԱՍ 128

Ա Թեսաղոնիկեցիս 3-5
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ցանկացավ զորացնել Թեսաղոնիկեի
Եկեղեցու անդամների հավատը։ Նա ուսուցանեց նրանց
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակ

մեռյալներից Հարության մասին և ուսուցանեց, թե ինչպես
պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին։

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Թեսաղոնիկեցիս 3–4․12
Պողոսը ցանկանում է զորացնել Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու անդամների հավատը

Ուսանողներին տրամադրեք «ճիշտ-սխալ» թեստի, մեկական
օրինակ, որը վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ

Գալուստին և խնդրեք նրանց ընտրել յուրաքանչյուր հարցի կողքին
գտնվող ճիշտ կամ սխալ պատասխանը․

Ա Թեսաղոնիկեցիս 3-5
Ճ / Ս 1. Հավատարիմ սրբերը, ովքեր մահացել են նախքան Երկրորդ Գալուստը,
հարություն չեն առնի մինչև Հազարամյակի ավարտը։

Ճ / Ս 2. Հավատարիմ սրբերը, ովքեր կենդանի կլինեն Երկրորդ Գալուստի ժամանակ,
կհափշտակվեն վեր՝ հանդիպելու Քրիստոսին, երբ Նա գա։

Ճ / Ս 3. Երկրորդ Գալուստն անակնկալի կբերի բոլորին, ինչպես գողն է գալիս գիշերով։

Օգտագործեք ուսուցման տարբեր եղանակներ

Նույնիսկ ուսուցման համոզիչ եղանակը կարող է անարդյունավետ դառնալ, եթե այն
անընդհատ կրկնվի։ Դուք չպիտի ընտրեք ուսուցման եղանակները միայն
բազմազանություն ապահովելու համար, ուսուցումն ավելի արդյունավետ կլինի, եթե
օրեցօր կիրառեք տարբեր եղանակներ ձեր ուսուցման համար։ Ուսուցման տարբեր
եղանակները կօգնեն հասկանալ այն ուսանողներին, ովքեր ուրիշ կերպ են ընկալում։

Բացատրեք, որ այս պահին դուք թեստի արդյունքները չեք ասի, այլ
ուսանողները կբացահայտեն ճիշտ պատասխաններն այսօրվա դասի
ընթացքում։ Հրավիրեք ուսանողներին Ա Թեսաղոնիկեցիս 3–5 գլուխներն
ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին վերաբերող ճշմարտություններին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Թեսաղոնիկեում մի կարճ ժամանակով
ուսուցանելուց հետո Պողոսը, Շիղան ու Տիմոթեոսը հրեա ղեկավարների
կողմից վտարվեցին քաղաքից (տես Գործք 17․5–15)։ Ավելի ուշ, Պողոսը
Տիմոթեոսին հետ ուղարկեց Թեսաղոնիկե, որպեսզի ստուգի
նորադարձների վիճակն ու զորացնի նրանց հավատը։ Ա Թեսաղոնիկեցիս
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3․1–7 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ Տիմոթեոսը զեկուցեց
Պողոսին, որ Սրբերը մնացել են հավատարիմ՝ չնայած հալածանքների
առկայությանը։ Հավանաբար, Տիմոթեոսը նաև զեկուցեց, որ Սրբերը շատ
հարցեր ունեին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի հետ կապված։
Պողոսն իր թուղթը գրեց Թեսաղոնիկեի սրբերին, որպեսզի պատասխանի
նրանց հարցերին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
3․9–10 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել `
ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ինչի համար նա
աղոթեց, երբ հեռացավ Թեսաղոնիկեի Սրբերից։

• Ըստ Պողոսի խոսքերի, ինչի՞ համար նա աղոթեց իր բացակայության
ժամանակ։

• Ի՞նչ է նշանակում «հաւատքի պակասութիւնը լրացնենք» հատված 10
արտահայտությունը։ (Պողոսը ցանկացավ զորացնել Թեսաղոնիկեի
Եկեղեցու անդամների հավատը։)

Բացատրեք, որ եղանակներից մեկը, որի միջոցով Պողոսը ցանկանում էր
զորացնել Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու անդամների հավատը, նրանց օգնելն
էր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես պատրաստվել Երկրորդ
Գալուստին։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա
Թեսաղոնիկեցիս 3․11–13 հատվածները։ Դասարանի անդամներին
խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե Տերն ինչ կանի Սրբերի
համար, որի հույսն ուներ Պողոսը, որպեսզի պատրաստի նրանց Իր
Երկրորդ Գալուստին։

• Տերը ի՞նչ կանի Սրբերի համար, որի հույսն ուներ Պողոսը, որպեսզի
պատրաստի նրանց Իր Երկրորդ Գալուստին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
4․1 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ հորդորեց Պողոսը Թեսաղոնիկեի Սրբերին անել,
որպեսզի պատրաստվեն Երկրորդ Գալուստին։

• Ի՞նչ է հորդորում Պողոսը Թեսաղոնիկեի Սրբերին անել, որպեսզի
պատրաստվեն Երկրորդ Գալուստին։

Դասարանի յուրաքանչյուր ուսանողի հանձնարարեք հետևյալ
հղումները (կախված ձեր դասարանի անդամների քանակից, նույն հղումը
կարող է հանձնարարվել մեկից ավելի ուսանողի)․ Ա Թեսաղոնիկեցիս
4․2–5, 4․6–8, 4․9–12։ Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ իրենց նշանակված
հատվածները և պատասխանել հետևյալ հարցերին (կարող եք գրել այդ
հարցերը գրատախտակին)․

• Պողոսը ի՞նչ հորդորեց Սրբերին անել, որպեսզի գոհացնեն Տիրոջը։

• Ձեր կարծիքով, այդ ուսմունքները կիրառելով, ինչպե՞ս կարող էին
նրանք պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների իրենց պատասխաններով կիսվել դասարանի հետ։
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Ա Թեսաղոնիկեցիս 4․13–18
Պողոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակ
մեռելներից հարության մասին։

Ցույց տվեք «Երկրորդ Գալուստը» նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 66, տես նաև LDS.org)։

Բացատրեք, որ Թեսաղոնիկեի
սրբերը սխալ էին հասկանում
Երկրորդ Գալուստի որոշ կետերը։
Նրանք մտահոգված էին, որ
Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու
մահացած անդամները չէին
ստանա Երկրորդ Գալուստի
օրհնությունները։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Ա
Թեսաղոնիկեցիս 4․13–14, 16
հատվածները։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե
Պողոսն ինչ ուսուցանեց մինչև
Երկրորդ Գալուստը մահացած
հավատարիմ Սրբերի մասին։
Բացատրեք, որ Պողոսը
մահացածներին կոչելու համար
օգտագործեց ննջեցյալների և
ննջեցյալներիցը բառերը։

• Պողոսն ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց մինչև Երկրորդ Գալուստը
մահացած հավատարիմ Սրբերի մասին։ (Ուսանողները պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հավատարիմ Սրբերը, ովքեր
մահացել են Երկրորդ Գալուստից առաջ, հարություն կառնեն, երբ
Քրիստոսը կրկին գա։)

• Ի՞նչ է նշանակում «այնպես էլ Աստված ննջեցյալներին Հիսուսի ձեռքով
կբերի իր հետ» հատված 14 արտահայտությունը։ (Հավատարիմ
սրբերը, ովքեր հարություն կառնեն Երկրորդ Գալուստի ժամանակ,
կհափշտակվեն վեր՝ հանդիպելու Քրիստոսին և իջնելու Նրա հետ
փառքով [տես ՎևՈւ 88․97–98]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
4․15, 17 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ ուսուցանեց այն հավատարիմ
Սրբերի մասին, ովքեր կենդանի կլինեն, երբ Քրիստոսը կրկին գա։
Հանձնարարեք նաև այդ ուսանողին կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը 15-րդ հատվածի, տողատակի գրառում ա։ Ապա,
հանձնարարեք նրան կարդալ 17-րդ հատվածի, տողատակի գրառում ա։
Կարող եք նշել, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն այդ հատվածներում
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մենք բառը փոխարինում է նրանք բառով՝ ցույց տալով, որ Երկրորդ
Գալուստը չի պատահի Պողոսի ժամանակներում։

• Պողոսն ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց Երկրորդ Գալուստի
ժամանակ ապրող հավատարիմ Սրբերի մասին։ (Ուսանողները պետք
է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հավատարիմ սրբերը,
ովքեր կենդանի կլինեն Երկրորդ Գալուստի ժամանակ,
կհափշտակվեն վեր՝ հանդիպելու Հիսուս Քրիստոսին, երբ Նա գա։)

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս 4․18
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ հույս ուներ Պողոսը, որ
Սրբերը կանեն Երկրորդ Գալուստի մասին այդ ճշմարտությունները
կարդալուց հետո։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով:

• Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ ի՞նչ սփոփանք եք գտնում այս
վարդապետությունների մեջ։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 5
Պողոսն ուսուցանում է Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու անդամներին, թե ինչպես
պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
5․1–3 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն երկու համանմանություններին, որոնց
օգնությամբ Պողոսը նկարագրում է Երկրորդ Գալուստի ժամը։

• Որո՞նք են այն երկու համանմանությունները, որոնց օգնությամբ
Պողոսը նկարագրեց Երկրորդ Գալուստի ժամը։ («Գիշերվա գող»
[հատված 2] և «հղի կնոջ» երկունքի ցավերը [հատված 3]։)

Բացատրեք, որ գիշերվա գողը սովորաբար գալիս է «հանկարծակի և
առանց զգուշացման» (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 3:54)։

• Գիշերվա գողի մասին Պողոսի մեջբերած համանմանությունն ի՞նչ է
մեզ ուսուցանում Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ։

• Ծննդաբերող կնոջ մասին Պողոսի մեջբերած համանմանությունն ի՞նչ
է մեզ ուսուցանում Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ։

Երբ ուսանողները պատասխանեն նախորդ հարցերին, կարող եք նշել, որ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին
ուսուցանել է հետևյալը ծննդաբերող կնոջ համանմանության
վերաբերյալ։ «Նա չի իմանում երեխայի ծնվելու ժամը կամ րոպեն, բայց
նա իմանում է մոտավոր պահը» (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54)։
Համանմանությունից ելնելով մենք նույնպես կարող ենք Երկրորդ
Գալուստին նախորդող փորձությունները համեմատել երկունքի ցավերի
հետ։ Բայց, ինչպես որ մանկան ծնունդն է հրաշալի, այնպես էլ Երկրորդ
Գալուստը հրաշալի կլինի արդարների համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
5․4–6 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
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ուշադրություն դարձնել, թե ինչու հավատարիմ Սրբերը անակնկալի չեն
գա Երկրորդ Գալուստից։

• Ինչո՞ւ հավատարիմ Սրբերը անակնկալի չեն գա Երկրորդ Գալուստով։

• Ի՞նչ է նշանակում լինել «լույսի որդիք»: («Լույսի որդիք»
արտահայտությունը 5-րդ հատվածում վերաբերում է Եկեղեցու
հավատարիմ անդամներին, ովքեր «դեն են գցում խավարի գործերը»
[Հռովմեացիս 13․12], վայելում են Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը և
այդպիսով պատրաստ կլինեն Երկրորդ Գալուստին [տես ՎևՈւ
106․4–5]։)

• Ի՞նչ է նշանակում «արթուն և զարթուն լինենք»։ (Ա Թեսաղոնիկեցիս
5․6)։

• Ինչպե՞ս կամփոփեիք այն, թե Պողոսն ինչ ուսուցանեց Թեսաղոնիկեի
Սրբերին Երկրորդ Գալուստին պատրաստվելու վերաբերյալ։
(Ուսանողների բառերի օգնությամբ հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին․ Եթե մենք հավատարիմ ենք ու հետևում ենք Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը նախորդող նշաններին, ապա մենք
պատրաստ կլինենք, երբ Նա կրկին գա։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթի հետևյալ խոսքերը, իսկ դասարանին խնդրեք լսել,
թե ինչպես կարող ենք պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին․

«Երկիրը լի է աղետներով և անախորժություններով։ Մարդկանց սրտերը
դավաճանում են իրենց։ Մենք տեսնում ենք նշանները, ինչպես որ մենք
տեսնում ենք, թե ինչպես է թզենին տերևներ տալիս և իմանում ենք, որ
պահը մոտ է, այն օգուտ է տալիս ինձ, ձեզ և երկրի վրա գոյություն ունեցող
բոլոր մարդկանց, որպեսզի ականջ դնեն Քրիստոսի և Նրա առաքյալների
խոսքերին և հետևեն, քանի որ չգիտեն ոչ օրը, ոչ էլ ժամը» (Doctrines of

Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:52–53)։

• Ըստ Նախագահ Սմիթի խոսքերի, ինչպե՞ս կարող ենք պատրաստվել
Երկրորդ Գալուստին։

Հորդորեք ուսանողներին ստուգել ճիշտ-սխալ նախադասությունները և
դասի սկզբում իրենց նշած պատասխանները։

• Այս դասի ընթացքում սովորած ճշմարտություններից ելնելով, արդյո՞ք
կփոխեիք ձեր պատասխաններից որևէ մեկը։ (Պատասխաններ․
[1] Սխալ, [2] Ճիշտ, [3] Սխալ։)

Ամփոփեք Ա Թեսաղոնիկեցիս 5․7–22 հատվածները և բացատրեք, որ
Պողոսը շարունակում էր ցուցում տալ Սրբերին, թե ինչպես պատրաստվել
Երկրորդ Գալուստին։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
5․12–22 հատվածները և ուշադրություն դարձնել Սրբերին տված Պողոսի
խորհուրդներին, թե ինչ պետք է նրանք անեն, որպեսզի պատրաստվեն ու
պատրաստեն ուրիշներին հանդիպելու Փրկիչին Նրա Երկրորդ
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Գալուստի ժամանակ։ Հորդորեք ուսանողներին ընտրել իրենց դուր եկած
խորհուրդներից մեկը։ Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում
պատասխանել հետևյալ հարցերին: (Կարող եք գրել այդ հարցերը
գրատախտակին):

• Ա Թեսաղոնիկեցիս 5․12–22 հատվածների ո՞ր խորհուրդը դուր
եկավ ձեզ։

• Եթե կիրառեք այդ խորհուրդը, ինչպե՞ս կարող եք դուք կամ մյուսները
պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին։

• Ինչպե՞ս կխրախուսեիք մեկին, որպեսզի այդ խորհուրդն օգտագործեր
իր առօրյա կյանքում։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
իրենց պատասխաններով կիսվել դասարանի հետ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Թեսաղոնիկեցիս
5․23–24 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց Պողոսը, որ Աստված կանի Իր
հավատարիմ Սրբերի համար, երբ նրանք պատրաստվեն Երկրորդ
Գալուստին։

• Ի՞նչ կանի Աստված Իր հավատարիմ Սրբերի համար, երբ նրանք
պատրաստվեն Երկրորդ Գալուստին։

Ավարտեք՝ վկայելով դասի ընթացքում ուսուցանած ճշմարտությունների
մասին և հրավիրեք ուսանողներին հավատարմորեն պատրաստվել
Երկրորդ Գալուստին։

ԴԱՍ  128
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Պողոս Առաքյալի երկրորդ
թուղթը առ
Թեսաղոնիկեցիս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր երկրորդ թղթում Պողոսը խորհուրդներ
և պարզաբանումներ է տալիս Եկեղեցու անդամներին, ովքեր սխալ էին
հասկացել Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ որոշ
դրույթներ։ Ուսումնասիրելով նրա ուսմունքները, ուսանողները
կհասկանան Ուրացության էությունը և կիմանան, թե ինչպես պատշաճ
ձևով պատրաստվել Տիրոջ վերադարձին։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել Բ Թեսաղոնիկեցիս (տես Բ Թեսաղոնիկեցիս 1․1, տես նաև
Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․5, 3․17)։ Թղթի սկզբում գրված է Շիղայի և Տիմոթեոսի
ողջույնի խոսքերը (Բ Թեսաղոնիկեցիս 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
«Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր թղթերը Պողոսը գրել է Կորնթոսից՝ իր
երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակ», մոտ
Ք․ծ․հ․ 50–51թթ․ (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»,
scriptures.lds.org)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Բ Թեսաղոնիկեցիս թուղթը Պողոսը գրեց Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու
անդամների համար։ Ա Թեսաղոնիկեցիս և Բ Թեսաղոնիկեցիս գրքերի
նյութը նույնն է, ենթադրվում է, որ Պողոսը գրեց Բ Թեսաղոնիկեցիս
թուղթը, որպեսզի պարզաբանում և լրացում մտցնի առաջին թղթի մեջ։
Պարզվում է, որ Թեսաղոնիկեցիները կեղծ նամակ էին ստացել, որը
պնդում էր, որ այն Պողոսից էր, և այդ նամակի պատճառով որոշ մարդիկ
հավատացին, որ Երկրորդ Գալուստն արդեն տեղի էր ունեցել (տես Բ
Թեսաղոնիկեցիս 2․2)։

«Երկու թղթերը գրելու միջև ընկած կարճ ժամանակաշրջանում Եկեղեցին
ենթարկվեց հալածանքների (Բ Թեսաղ. 1․4), Տիրոջ մոտալուտ
վերադարձի հեռանկարն անառողջ մթնոլորտի պատճառ հանդիսացավ
(2․2)» (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”)։ Պողոսը գրեց Բ Թեսաղոնիկեցիս
թուղթը, որպեսզի ամրացնի այդ անդամների հավատը և ուղղի
վարդապետական սխալները։
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Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված երկրորդ թուղթը կարևոր մանրամասներ
է հաղորդում Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ։
Կարծիքներ պարունակող օրինակներից են այն, որ Տերը կվերադառնա
«կրակի բոցով», և որ ամբարիշտները « պատիժ կ’կրեն յաւիտենական
կորուստը Տիրոջ երեսիցը» (Բ Թեսաղոնիկեցիս 1․8–9)։

Այս թղթի մեջ կարդում ենք, որ Պողոսը նաև մարգարեացավ մեծ
ուրացության մասին և ուսուցանեց, որ Տիրոջ Երկրորդ Գալուստից առաջ
Եկեղեցին կենթարկվի ավետարանի «ապստամբության» (տես Բ
Թեսաղոնիկեցիս 2․2–12)։ Ուրացության վերաբերյալ Պողոսի ուսմունքները
հիշեցնում են Եկեղեցու ներկայիս անդամներին, թե ինչու էր
ավետարանի վերջին օրերի Վերականգնումն անհրաժեշտություն։

Համառոտ շարադրանք
Բ Թեսաղոնիկեցիս 1-ում Պողոսը ողջունում և գովում է Թեսաղոնիկեի
Սրբերին։ Նա ուսուցանում է, որ անաստվածները կենթարկվեն Տիրոջ
վրեժխնդրությանը Երկրորդ Գալստյան ժամանակ։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 2 Պողոսն ուղղում է այն կեղծ կարծիքը, որ Երկրորդ
Գալուստն արդեն տեղի է ունեցել և մարգարեանում է, որ Տիրոջ գալուց
առաջ ուրացության կլինի։ Նա խրախուսում Թեսաղոնիկեի Սրբերին
մնալ հավատարիմ։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 3-ում Պողոսը խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու
անդամներին աշխատել և ապահովել իրենց նյութական կարիքները և
չձանձրանալ բարիք գործելուց։

Բ  ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ
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Բ Թեսաղոնիկեցիս
Նախաբան
Թեսաղոնիկեի Սրբերին իր առաջին թուղթը գրելուց շատ
չանցած Պողոսը գրեց իր երկրորդ թուղթը, որի մեջ նա
պարզաբանեց Երկրորդ Գալուստին վերաբերող
ճշմարտություններ։ Նա ուսուցանեց, որ Փրկիչը կրկին չի

հայտնվի այնքան ժամանակ, մինչև ուրացություն տեղի
չունենա։ Այնուհետև, Պողոսը քարոզեց ծուլության դեմ և
խորհուրդ տվեց Սրբերին «չձանձրանալ բարիք
գործելուց» (Բ Թեսաղոնիկեցիս 3․13)։

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Թեսաղոնիկեցիս 1-2
Պողոսը խրախուսում է Սրբերին՝ մարգարեանալով Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալստյան մասին

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը.

«Ես դիմում եմ բոլորին և հատկապես Եկեղեցու երիտասարդությանը, որ
եթե դուք դեռ չեք կանչվել, դուք մի օր կկանչվեք` պաշտպանելու ձեր
հավատը կամ, հավանաբար, դիմանալու անձնական անարգանքի,
պարզապես այն բանի համար, որ դուք Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի
Սրբերի Եկեղեցու անդամ եք» («Աշակերտ լինելու գինը և օրհնությունները»,
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 6)։

Խնդրեք ուսանողներին բարձրացնել ձեռքերը, եթե նրանք երբևէ
ստիպված են եղել պաշտպանել իրենց հավատը կամ դիմանալ
ընդդիմությանը Եկեղեցու անդամ լինելու պատճառով։ Մի քանի
ուսանողների հրավիրեք կիսվել իրենց փորձառություններով:

Բացատրեք, որ Պողոսն իր երկրորդ նամակը գրեց Թեսաղոնիկեի
Սրբերին, հասցեագրելով մի քանի թեմաներ, այդ թվում՝ ընդդիմությանը,
որի հետ բախվում էին Սրբերը։ Հանձնարարեք ուսանողներին Բ
Թեսաղոնիկեցիս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել այն սկզբունքը, որը
կօգնի նրանց դիմանալ ընդդիմությանը և ձախորդությանը, որոնց նրանք
միգուցե կհանդիպեն որպես Եկեղեցու անդամներ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Թեսաղոնիկեցիս
1.3–5 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչու Պողոսը փառաբանեց Թեսաղոնիկեի
Սրբերին։

• Պողոսն ի՞նչու փառաբանեց Թեսաղոնիկեի Սրբերին։

• Ըստ 5-րդ հատվածի, ի՞նչ պարգև կստանան Սրբերը, եթե
ընդդիմությանն ու ձախորդությանը դիմանան «համբերությամբ ու
հավատքով»։
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• Ի՞նչ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին,
թե ինչպես մենք կօրհնվենք, եթե համբերությամբ ու հավատով
դիմանանք ընդդիմությանն ու ձախորդությանը։ (Ուսանողները կարող
են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն պետք է բացահայտեն
նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե համբերությամբ ու հավատով
դիմանանք ընդդիմությանն ու ձախորդությանը, մենք արժանի
կհամարվենք Աստծո արքայության համար։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.
Դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է նշանակում
համբերությամբ դիմանալ․

«Համբերությունը ճակատագրին պասիվորեն հնազանդվելը կամ մեր
երկյուղների պատճառով չգործելը չէ։ Համբերություն նշանակում է ակտիվ
սպասել և տոկալ: Դա նշանակում է համառորեն դիմանալ և մեր ուժերի
սահմաններում անել ամեն ինչ՝ աշխատել, հույս տածել և հավատք
գործադրել և տոկալով կրել դժվարությունները՝ անգամ երբ մեր սրտի
ցանկությունները ձգձգվում են։ Համբերությունը պարզապես դիմանալը չէ.

դա լավ դիմանալն է»: (“Continue in Patience,” Ensign or Liahona, May 2010, 57)։

• Ըստ Նախագահ Ուխդորֆի, ի՞նչ է նշանակում համբերատար
դիմանալ։

• Ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ հավատ՝ ընդդիմությանը կամ
ձախորդությանը համբերատար դիմանալու համար։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց ճանաչած մարդկանցից կամ
սուրբ գրություններից ծանոթ մեկի մասին, ով հավատարմությամբ և
համբերատար դիմացել է ընդդիմությանը կամ ձախորդությանը։

• Ո՞ւմ մասին մտածեցիք, և ինչպես է նա ընդդիմությանը կամ
ձախորդությանը հավատարմությամբ և համբերատար դիմանալու
օրինակ ծառայել։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն ընդդիմության կամ ձախորդության
մասին, որոնք նրանք միգուցե ներկայումս ունեն և որոշեն, թե ինչպես
կարող են համբերությամբ ու հավատով դիմանալ այդ
դժվարություններին։ Խրախուսեք նրանց աղոթել օգնության համար։

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Բ Թեսաղոնիկեցիս 1․6–10
հատվածներում, Պողոսը մարգարեացավ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի մասին։ Ուսանողներին բաժանեք երկու կամ երեք հոգանոց
խմբերի: Հանձնարարեք յուրաքանչյուր խմբին միասին կարդալ Բ
Թեսաղոնիկեցիս 1․6–10 հատվածները և քննարկել հետևյալ հարցերը։
(Դուք կարող եք գրել այս հարցերը գրատախտակին կամ բաժանել
տպված թերթիկների տեսքով:) Խնդրեք ուսանողներին գրել իրենց
պատասխանները դասարանային նոթատետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:
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• Ի՞նչ բառեր և արտահայտություններ օգտագործեց Պողոսը՝ Երկրորդ
Գալուստը նկարագրելու համար:

• Ի՞նչ է տեղի ունենալու արդարների հետ Երկրորդ Գալուստի
ժամանակ:

• Ի՞նչ է տեղի ունենալու ամբարիշտների հետ Երկրորդ Գալուստի
ժամանակ:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք ուսանողներից մի
քանիսին իրենց խմբերի մտքերով կիսվել դասարանի հետ։ Հետևյալ
ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ արդարները կհանգստանան, իսկ ամբարիշտները
կկործանվեն։

• Ձեր կարծիքով, ինչի՞ց կհանգստանան արդարները։

• Ինչպե՞ս կարող է այս վարդապետությունը սփոփել այն մարդկանց,
ովքեր ներկայումս դիմանում են դժվարություններին, քանի որ
նվիրված են Հիսուս Քրիստոսին։

Խնդրեք ուսանողներին բարձրացնել ձեռքերը, եթե նրանք երբևէ մտածել
են, թե երբ տեղի կունենա Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը։
Բացատրեք, որ Թեսաղոնիկեի Սրբերն այդ մասին նույնպես մտածում
էին, և Պողոսը մտահոգված էր, որ նրանց միգուցե մոլորեցրել էին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Թեսաղոնիկեցիս
2․1–2 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի, Թեսաղոնիկեի Սրբերը ինչ էին
եզրակացրել Երկրորդ Գալստյան ժամանակի մասին։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․1–3 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների

ուսումնասիրությունը կօգնի ուսանողներին խորացնել իրենց հասկացողությունը հիմնական
վարդապետությունների վերաբերյալ և պատրաստ լինել ուսուցանելու դրանք ուրիշներին։
Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման
հատվածները տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք:
Օգտվեք այս դասի վերջում տրված ուսուցման գաղափարից, որպեսզի օգնեք
ուսանողներին այդ հատվածի սերտման հարցում:

• Ըստ Պողոսի, Թեսաղոնիկեցիներն ինչի՞ն չպիտի հավատային
Երկրորդ Գալստյան հետ կապված։ (Որ այն շուտ չի լինի։)

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․3
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ինչ
կպատահի Երկրորդ Գալուստից առաջ։ Բացատրեք, որ «նա»
վերաբերում է Երկրորդ Գալուստին և «ապստամբությունը» վերաբերում է
ուրացությանը։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ի՞նչ կպատահի նախքան Երկրորդ Գալուստը։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
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պետք է բացահայտեն նմանատիպ մի ճշմարտություն․ Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստից առաջ տեղի կունենա ուրացություն։)

Նշեք, որ այդ հատվածներում Պողոսն առաջարկում է, որ իր օրոք
Եկեղեցու անդամներն ավելի շատ պետք է մտահոգվեն այն ուրացության
համար, որն արդեն տեղի էր ունենում իրենց մեջ, քան Տիրոջ Երկրորդ
Գալուստի ժամի համար։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ ուրացության
էությունը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
բացատրությունը․

«Հիսուս Քրիստոսի մահից հետո ամբարիշտ մարդիկ հալածեցին Առաքյալներին ու
Եկեղեցու անդամներին և սպանեցին նրանցից շատերին։ Առաքյալների մահվան հետ
քահանայության բանալիները և նախագահող քահանայության իշխանությունը վերցվեցին
երկրի վրայից: Առաքյալները ավետարանի վարդապետությունները պահել էին մաքուր և
պահպանել էին Եկեղեցու անդամների արժանավորության կարգն ու չափանիշները։
Առանց Առաքյալների ժամանակի ընթացքում վարդապետությունները աղավաղվեցին և
անթույլատրելի փոփոխություններ կատարվեցին Եկեղեցու կազմակերպության և
քահանայության արարողությունների մեջ, ինչպես օրինակ՝ մկրտությունը և Սուրբ Հոգու
պարգև շնորհելը» (Քարոզիր իմ ավետարանը․ Միսիոներական ծառայության ուղեցույց
[2004], 37)։

• Ելնելով ուրացության մասին այս մեկնաբանությունից, ինչո՞ւ էր Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի ու Նրա Եկեղեցու վերականգնումն
անհրաժեշտություն։

Բացատրեք, որ Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․3 հատվածի «անօրենության մարդը»
վերաբերում է սատանային։ Ավետարանի վերականգնումը, ինչպես նաև
Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալը «հայտնեցին» (հատված 3) սատանայի և նրա
հետևորդների խաբեությունները։

Ամփոփեք Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․4-17 հատվածները և բացատրեք, որ ըստ
Պողոսի մարգարեության, Տերը թույլ կտա, որ սատանան խաբի երկրի
բնակիչներին մինչև Երկրորդ Գալուստը։ Պողոսը խրախուսում է Սրբերին
«հաստատ կենալ» իրենց սովորածում (հատված 15)։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 3
Պողոսը զգուշացնում է նրանց մասին, ովքեր անկարգապահ են և քարոզում են
ինքնապահովում

Բացատրեք, որ այն ժամանակ, երբ Պողոսն իր երկրորդ թուղթը գրեց
Թեսաղոնիկեցիներին, Եկեղեցու անդամները հաղորդություն ընդունելու
հետ համատեղ, պարբերաբար խնջույք էին կազմակերպում։ Սակայն,
Թեսաղոնիկեի անդամներից ոմանք հաճախում էին խնջույքին ուտելու
համար, բայց չէին ցանկանում ապահովել կամ պատրաստել ուտելիքը։

• Ի՞նչ խնդիրներ կարող էին ծագել այդ իրավիճակում։

Ամփոփեք Բ Թեսաղոնիկեցիս 3․1–9 հատվածները և բացատրեք, որ
Պողոսը գովեց հավատարիմ Սրբերին և զգուշացրեց նրանց հեռու մնալ
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այն անդամներից, ովքեր «անկարգ» կամ անկարգապահ էին (հատված 6)։
Պողոսը նաև գրեց, որ ինքն ու իր զուգընկերները օրինակ են հանդիսացել
նյութական ինքնապահովման համար և աշխատել են, որպեսզի
ապահովեն իրենց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Թեսաղոնիկեցիս
3․10–13 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի ցուցումների, ինչպես պետք է
Սրբերը վարվեն այն մարդկանց հետ, ովքեր չէին ցանկանում աշխատել։

• Ըստ 12-րդ հատվածի, Պողոսը ի՞նչ ցուցում տվեց այն մարդկանց,
ովքեր չէին ցանկանում աշխատել։ («Աշխատել և իրենց հացն ուտել»
կամ լինել ինքնապահով և բավարարել իրենց կարիքները։)

• Ըստ 13-րդ հատվածի, Պողոսը ի՞նչ լրացուցիչ ցուցում տվեց
հավատարիմ Սրբերին։

• Ի՞նչ է նշանակում «մի ձանձրացեք բարիք գործելուց»։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
պետք է բացահայտեն նմանատիպ մի ճշմարտություն․ Մեզ
պատվիրված է ձգտել ինքնապահովման և օգնել ուրիշներին։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը «Երիտասարդներին զորացնելու համար» գրքույկից:
Դասարանին հորդորեք ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես կարող ենք
ձգտել ինքնապահովման։

«Աշխատանքի օրհնություններից մեկն ինքնապահովում զարգացնելն է։ Երբ դուք
ինքնապահով եք, դուք օգտվում եք օրհնություններից և ունակություններից, որոնք Աստված
տվել է ձեզ՝ ձեր և ձեր ընտանիքի մասին հոգ տանելու և ձեր սեփական խնդիրների
լուծումները գտնելու համար: Ինքնապահումը չի նշանակում, որ դուք պետք է
կարողանանք ամեն-ինչ միայնակ անել։ Իրական ինքնապահովման դեպքում դուք պետք է
սովորեք աշխատել մյուսների հետ և դիմել Տիրոջը Նրա օգնության և ուժի համար։

Հիշեք, որ Աստված մեծ աշխատանք ունի ձեզ համար: Նա կօրհնի ձեզ այդ աշխատանքը
կատարելիս» («Երիտասարդներին զորացնելու համար» [գրքույկ, 2011], 41)։

• Ինչպե՞ս կարող ենք ձգտել ինքնապահովման։

• Որո՞նք են ինքնապահովման օրհնություններից մի քանիսը։

Վկայեք, որ երբ մենք ձգտենք ինքնապահովման, Տերը կօգնի մեզ և
կբավարարի մեր կարիքները և կօգնի մեզ գտնելու մեր խնդիրների
լուծումները։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի
դառնան ավելի ինքնապահով և շարունակեն մնալ այդպիսին։ Հորդորեք
նրանց նպատակ դնել ավելի ինքնապահով դառնալու համար և
խրախուսեք նրանց փնտրել Տիրոջը օգնությունը այդ նպատակին
հասնելու ճանապարհին։
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Ամփոփեք Բ Թեսաղոնիկեցիս 3․14–18 հատվածները և բացատրեք, որ
Պողոսն ավարտեց իր թուղթը՝ պատվիրելով Սրբերին ատել ծուլությունը և
հեռու մնալ անբան ու քայքայիչ մարդկանցից։ Սակայն, Սրբերը չպիտի
նրանց վերաբերվեն թշնամիների նման, այլ եղբոր կամ քրոջ նման
խրատեն նրանց։

Ամփոփեք ձեր վկայությունը, բերելով այս դասին ուսուցանված
ճշմարտությունների մասին:

Սուրբ գրությունների սերտում՝ Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․1–3
Հրավիրեք բոլոր ուսանողներին օգտվել սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օգտակար նյութերից (օրինակ,
ծանոթագրություններ, Սուրբ գրքերի ուղեցույց, կամ Թեմաների ցանկից),
որպեսզի գտնեն Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․1–3 հատվածներից տարբերվող
մեկ այլ հատված, որն ուսուցանում է ուրացության մասին։ Բավարար
ժամանակ հատկացնելուց հետո մի քանի ուսանողի հրավիրեք կիսվել
իրենց գտած հատվածներով և բացատրել, թե ինչ են այդ հատվածներն
ուսուցանում ուրացության մասին։ Կարող եք գրատախտակին գրել
նրանց թվարկած հղումները։ Հրավիրեք ուսանողներին ընտրել մի
հատված և խաչաձև հղում անել Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․1–3 հատվածների
հետ։ Կարող եք խորհուրդ տալ, որ նրանք գրեն այդ հղումը իրենց սուրբ
գրությունների լուսանցքում՝ Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.1-3 հատվածների
կողքին: Բացատրեք, որ սերտման այդ հատվածը հաճախ կիրառվում է
ուրացության և Վերականգնման անհրաժեշտության մասին ուսուցանելու
դեպքում։) Հանձնարարեք ուսանողներին Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․1–3
հատվածների և գրատախտակին գրված հղումներից մեկի օգնությամբ
իրենց զուգընկերոջն ուսուցանեն ուրացության մասին։
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Պողոս Առաքյալի առաջին
թուղթը առ
Տիմոթեոս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ա Տիմոթեոսում մենք կարդում ենք Պողոսի խորհուրդը Տիմոթեոսին, որը
Եփեսոսում Եկեղեցու ղեկավար էր, որ նա հավաստիանա, որ ողջամիտ
վարդապետությունն է ուսուցանվում և թույլ չտա, որ տարածված
կեղծիքները մարդկանց շեղեն ավետարանի ուսմունքներից։ Նա
Տիմոթեոսին ուսուցանեց եպիսկոպոսների և սարկավագների
կոչումների մասին և քննարկեց այն որակավորումները, որոնք
անհրաժեշտ էին այդ կոչումներում ծառայող մարդկանց։ Պողոսը նաև
շարադրեց իր խորին երախտագիտությունն այն ողորմածության համար,
որը Հիսուս Քրիստոսը շնորհեց իրեն, երբ նա դարձի եկավ։
Ուսումնասիրելով Ա Տիմոթեոսը, ուսանողներն ավելի իրազեկ կդառնան
Եկեղեցում ողջամիտ վարդապետությունն ուսուցանելու կարևորության
մասին։ Ուսանողները նաև կամրապնդեն իրենց երախտագիտությունը
Փրկիչի ողորմածության և Եպիսկոպոսների ու Եկեղեցու այլ
ղեկավարների կարևոր դերի մասին։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել Ա Տիմոթեոսը (տես Ա Տիմոթեոս 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին հավանաբար գրվել է Ք.ծ.հ. 64-65թթ․,
հավանաբար, Մակեդոնիայում գտնվելու ժամանակ (տես Սուրբ Գրքերի
ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը», scriptures.lds.org, Ա Տիմոթեոս 1․3)։ Այս
թղթերը Պողոսը գրել է երկու տարվա բանտարկությունից հետո (տնային
կալանք) Հռոմում և, հավանաբար, շատ էր ճամփորդում, այցելում էր այն
տարածքները, որտեղ նախկինում Եկեղեցու ճյուղեր էր հաստատել (տես
Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Պողոսն իր թուղթը գրեց Տիմոթեոսին, ով Պողոսի հետ էր ծառայել իր
երկրորդ միսիոներական ծառայության ժամանակ (տես Գործք 16․3)։
Իրենց ծառայությունից հետո Տիմոթեոսը շարունակեց մնալ հավատարիմ
միսիոներ և Եկեղեցու ղեկավար (տես Գործք 19․22, Փիլիպպեցիս 2․19) և
Պողոսի ամենավստահված ընկերներից մեկը (տես Ա Կորնթացիս 4․17)։
Պողոսը Տիմոթեոսին կոչեց, որպես իր «որդի հավատքում» (Ա Տիմոթեոս
1․2)։ Տիմոթեոսի հայրը հույն հեթանոս էր, բայց նա ուներ արդար հրեա
մայր և տատիկ, ովքեր ուսուցանել և օգնել էին նրան սովորել սուրբ
գրությունները (տես Գործք 16․1, Բ Տիմոթեոս 1․5, 3․15)։
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Երբ այս թուղթը գրվեց, Տիմոթեոսն այդ ժամանակ Եփեսոսում Եկեղեցու
ղեկավար էր (տես Ա Տիմոթեոս 1․3)։ Պողոսն ակնարկեց, որ անդամներից
ոմանք կասկածում էին Տիմոթեոսի ղեկավարման ունակությունների վրա,
քանի որ նա երիտասարդ էր (տես Ա Տիմոթեոս 4․12)։ Պողոսն անձամբ
ցանկացավ հանդիպել Տիմոթեոսին, սակայն համոզված չէր, որ
կկարողանար հանդիպել նրան (տես Ա Տիմոթեոս 3․14, 4․13)։ Պողոսն իր
թուղթը գրեց Տիմոթեոսին, որպեսզի օգնի Եկեղեցու երիտասարդ
ղեկավարին ավելի լավ հասկանալ իր պարտականությունները։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Պողոսի այս նամակները, որոնք հայտնի են Ա Տիմոթեոս, Բ Տիմոթեոս և
Տիտոս անուններով, հաճախ կոչվում են Հովվական թղթեր (pastoral
Epistles), քանի որ իրենց մեջ պարունակում են Պողոսի խորհուրդը՝
ուղղված Եկեղեցու ղեկավարներին և հովիվներին (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Պողոսի թղթեր»)։ Pastor բառը բխում է լատիներեն
«հովիվ» բառից։

Պողոսը ցուցումներ է տալիս Տիմոթեոսին, որպեսզի օգնի նրան գտնելու
արժանի թեկնածուներ՝ եպիսկոպոսներ և սարկավագներ ծառայելու
համար (տես Ա Տիմոթեոս 3)։ Պողոսի ցուցումները բնորոշում են Եկեղեցու
ղեկավարների այն պարտականությունը, ըստ որի պետք է հոգ տանեն
անդամների աշխարհիկ և հոգևոր կարիքների մասին (տես Ա
Տիմոթեոս 5)։ Պողոսը նաև շոշափեց լայն տարածում գտած
ճգնավորության սխալ գաղափարը. մի համոզմունք, որ հոգևոր մեծ
աստիճանի կարելի է հասնել խստապահանջ անձնազոհության միջոցով։
Օրինակ, Պողոսը նախազգուշացրեց, որ Եկեղեցու որոշ անդամներ
կուրանան և առաջ կքաշեն մի համոզմունք, ըստ որի ամուսնությունը
կարգելվի (տես Ա Տիմոթեոս 4․1–3)։ Որպեսզի հակազդի այս և այլ
հերետիկոսական ազդեցություններին, Պողոսը Տիմոթեոսին հրահանգեց
ուսուցանել ողջամիտ վարդապետությունը (տես Ա Տիմոթեոս 1․3–4, 10,
4․1–6, 13, 16)։

Համառոտ շարադրանք
Ա Տիմոթեոս 1 Պողոսը նախազգուշացնում է կեղծ ուսմունքների մասին։
Նա փառք է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով մեծ ողորմածությամբ
փրկել է իրեն։ Պողոսն իրեն կոչում է «առաջինը» (Ա Տիմոթեոս 1․15), կամ
մեղավորներից վատագույնը, դրանով ակնարկելով իր դարձից առաջ
քրիստոնյաներին ընդդիմանալը։ Պողոսը հավաստիացնում է մյուսներին,
որ Քրիստոսի ողորմածությունը նույնպես կօգնի նրանց։

Ա Տիմոթեոս 2–3 Պողոսն ուսուցանում է աղոթքի և պատշաճ
երկրպագության անհրաժեշտության մասին։ Նա ուսուցանում է, որ
Հիսուսը Քրիստոսը փրկագնեց մեզ բոլորիս և Միջնորդ է հանդիսանում
Հոր մոտ։ Նա սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է տղամարդիկ և կանայք
իրենց պահեն երկրպագության ժամանակ։ Նա շարադրում է
եպիսկոպոսների ու սարկավագների որակավորումները։ Նա
բացատրում է, որ աստվածապաշտության խորհուրդը Հիսուս Քրիստոսի,

Ա  ՏԻՄՈԹԵՈՍ
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երկրի վրա Նրա կատարյալ կյանքի և փառքի մեջ Նրա համբարձման
բարեհաճությունն է։

Ա Տիմոթեոս 4 Պողոսը զգուշացնում է Տիմոթեոսին, որ որոշ մարդիկ
կխաբվեն ամուսնության և սննդի վերաբերյալ կեղծ ուսմունքներով։ Նա
խոսում է ամուսնության և Աստծո ստեղծագործությունները
շնորհակալությամբ ընդունելու կարևորության մասին։ Պողոսն
ուսուցանում է Տիմոթեոսին, թե ինչպես վարվել իր օրերի և սպասվող
օրերի կեղծ ուսմունքների հետ։

Ա Տիմոթեոս 5–6 Պողոսը ցուցումներ է տալիս Տիմոթեոսին, թե ինչպես
ծառայել տարեց մարդկանց, երիտասարդներին, այրիներին, երեցներին
և ստրուկներին։ Պողոսը Տիմոթեոսին նկարագրում է կեղծ ուսմունքները։
Նա զգուշացնում է, որ «արծաթասիրութիւնը ամեն չարիքների արմատն է»
(Ա Տիմոթեոս 6․10) և հրահանգում է Տիմոթեոսին, թե ինչպես Սրբերը
կարող են հավերժական կյանք ձեռք բերել։

Ա  ՏԻՄՈԹԵՈՍ
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ԴԱՍ 130

Ա Տիմոթեոս
Նախաբան
Պողոսը գրեց Տիմոթեոսին` Եփեսոսի մի քահանայության
ղեկավարի, և ցուցում տվեց նրան հավաստիանալ, որ
ճշմարիտ վարդապետությունն է ուսուցանվում։ Նա
շարադրեց եպիսկոպոսների և սարկավագների
որակավորումները և պատվիրեց Տիմոթեոսին օրինակ
լինել հավատացյալների համար։ Պողոսը հորդորեց

սրբերին հոգ տանել աղքատների և այրիների մասին։ Նա
իր թուղթն ավարտեց հետևյալ ուսմունքով, որ
«արծաթասիրութիւնը ամեն չարիքների արմատն է» (Ա
Տիմոթեոս 6․10)։

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Տիմոթեոս 1-3
Պողոսը հրահանգում է Տիմոթեոսին Եկեղեցին վերահսկելու իր
պարտականությունների մասին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Թոմաս
Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Հիշում եմ տարիներ առաջ պատահած մի դեպքի մասին, երբ ծառայում էի
որպես Եպիսկոպոս։ Մի կիրակի առավոտ մեր քահանայության ժողովի
բացման ժամանակ մենք պատրաստվում էինք մի երիտասարդ տղայի
կարգել քահանայի պաշտոնում։ Այդ օրը մեր ծխում հյուրընկալվում էր մի
բարձրագույն խորհրդական, ով նաև տաճարային աշխատող էր։ Երբ
պատրաստվում էի այդ երիտասարդին նստեցնել դեմքով դեպի ներկաները,

որպեսզի սկսեինք կարգման գործընթացը, բարձրագույն խորհրդականը կանգնեցրեց ինձ
և ասաց․ «Եպիսկոպոս, ես միշտ կարգվող մարդկանց նստեցնում եմ դեմքով դեպի
տաճարը»։ Նա փոխեց աթոռի դիրքը, որպեսզի երիտասարդ տղան դեմքը ուղղի դեպի
տաճարը։ Ես անմիջապես նկատեցի չլիազորված կիրառում» (“Opening Remarks”
[worldwide leadership training meeting, Nov. 2010], lds.org/broadcasts)։

Բացատրեք, որ որպես Եպիսկոպոս՝ Նախագահ Մոնսոնը, այլ ոչ թե
բարձրագույն խորհրդականն էր լիազորված նախագահելու իր ծխում
Տիրոջ աշխատանքի վրա։

• Ո՞րն է հնարավոր վտանգը, որ եպիսկոպոսը կամ ճյուղի նախագահը
թույլ տան նման չլիազորված կիրառում։

Բացատրեք, որ Պողոս Առաքյալը մի թուղթ գրեց Տիմոթեոսին, որը
Եփեսոսում մի երիտասարդ քահանայության ղեկավար էր։ Եկեղեցու այն
ճյուղում, որտեղ Տիմոթեոսը նախագահում էր, նա բախվեց նմանատիպ
դժվարությունների, որոնք ունեցավ Նախագահ Մոնսոնը։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ա
Տիմոթեոս 1․3–7։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ պատասխանատվություն դրեց
Տիմոթեոսի վրա։ Բացատրեք, որ առասպելներ բառը (հատված 4)
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վերաբերում է կեղծ ուսմունքներին, մտիկ չտան «ազգահամարների»
(հատված 4) վերաբերում է կեղծ ավանդույթներին, որ փրկությունը գալիս
է միայն Աբրահամի ընտրյալ սերունդին, ովքեր նաև հայտնի են իրենց
անվերջանալի կամ վերջ չունեցող ազգահամարներին, իսկ «ունայն
խոսքեր» (հատված 6) վերաբերում է անտեղի քննարկմանը (տես 6-րդ
հատվածի ծանոթագրություն գ)։

• Ըստ 3–4 հատվածների, Պողոսը ի՞նչ պատասխանատվություն դրեց
Տիմոթեոսի վրա։

• Ըստ 6–7 հատվածների, ինչո՞ւ էր կարևոր, որ Տիմոթեոսը կատարեր իր
պարտականությունը։

• Մենք ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Տիմոթեոսին տրված
Պողոսի ցուցումից՝ քահանայության ղեկավարների
պարտականության վերաբերյալ։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք բացահայտեն
նմանատիպ մի ճշմարտություն․ Քահանայության ղեկավարները
պարտավոր են հավաստիանալ, որ ճշմարիտ վարդապետություն և
ճիշտ սովորույթներ են ուսուցանվում: Այդ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին։)

Հիշեցրեք ուսանողներին այն դեպքը, որին որպես Եպիսկոպոս
ականատես էր եղել Նախագահ Մոնսոնը։ Հանձնարարեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ պատմության մնացած մասը։ Դասարանին
հորդորեք ուշադրություն դարձնել, թե Նախագահ Մոնսոնն ինչպես
պատասխանեց բարձրագույն խորհրդականին․

«Ես տեսնում էի, որ հնարավոր էր այդ սովորույթն ավելի լայն տարածում
գտներ։ Եվ չնայած ես ավելի երիտասարդ էի, քան բարձրագույն
խորհրդականը, ես գիտեի, թե ինչ պետք է արվեր։ Ես կրկին աթոռը շրջեցի,
որպեսզի այն դեմքով նայեր դեպի ներկաները և ասացի նրան․ «մեր ծխում
մենք նայում ենք ներկաներին»(“Opening Remarks,” lds.org/broadcasts)։

• Ինչպե՞ս ենք օրհնված այն քահանայության ղեկավարների կողմից,
ովքեր հավաստիանում են, որ ճշմարիտ վարդապետություն և ճիշտ
սովորույթներ ուսուցանվեն Եկեղեցում։

Ամփոփեք Ա Տիմոթեոս 1․8–11 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
զգուշացրեց այն մարդկանց մասին, ովքեր ցանկանում էին ուսուցանել
Աստծո օրենքը, սակայն ճշգրիտ հասկացողություն չունեն այդ մասին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Տիմոթեոս 1.12-16
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչու Պողոսն իր երախտագիտությունը
հայտնեց Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

• Ինչո՞ւ Պողոսն իր երախտագիտությունը հայտնեց Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ։
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• Ըստ 15–16 հատվածների, ինչպե՞ս է Պողոսը «օրինակ» հանդիսանում
այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր հավատում են Հիսուս
Քրիստոսին։

Ամփոփեք Ա Տիմոթեոս 1․17–Ա Տիմոթեոս 3 և բացատրեք, որ Պողոսը
պատվիրեց Տիմոթեոսին պահել իր հավատը։ Պողոսն ուսուցանեց, որ
Հիսուս Քրիստոսը մեր միջնորդն է և նա պատվիրեց Եկեղեցու
անդամներին, թե ինչպես դրսևորել իրենց։ Նա նաև շարադրեց
եպիսկոպոսների ու սարկավագների որակավորումները։

Ա Տիմոթեոս 4-5
Պողոսը նկարագրում է հավատարիմ ծառայող Հիսուս Քրիստոսի բնութագրերը։

Ձեր հետ դասարան բերեք մի ամրակ, մի կտոր թել, կպչուն ժապավեն և
մագնիս։ Թելի մի ծայրը կապեք ամրակին, իսկ մյուս ծայրը կպչուն
ժապավենի միջոցով ամրացրեք գրասեղանին կամ սեղանին։ Մագնիսը
պահեք ամրակի մոտ` առանց դիպչելու ամրակին։ Մագնիսական ուժի
շնորհիվ ամրակը կթեքվի մագնիսի ուղղությամբ։ Պտտեք մագնիսը
շրջանաձև և տեսեք, թե ինչպես է այն ազդում ամրակի շարժման վրա։

• Եթե ամրակը խորհրդանշում է մարդուն, ի՞նչ է խորհրդանշում
մագնիսը։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե իրենք ինչպես են մագնիսի նման
եղել և ազդել ուրիշների վրա։ Հրավիրեք ուսանողներին Ա Տիմոթեոս 4
գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել մի սկզբունք, որն ուսուցանում է, թե
ինչպես մենք կարող ենք դրական ազդեցություն ունենալ ուրիշների վրա։

Ամփոփեք Ա Տիմոթեոս 4․1–11 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
մարգարեացավ, որ «յետին ժամանակներում» (հատված 1) Եկեղեցու որոշ
անդամներ կհեռանան հավատքից և կհետևեն կեղծ ուսմունքներին ու
սովորույթներին, ինչպես օրինակ «ամուսնանալուց կարգելեն»
(հատված 3)։ Պողոսը հորդորեց Տիմոթեոսին սնուցել Սրբերին ճշմարիտ
վարդապետությամբ։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ա Տիմոթեոս 4․12
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի ցուցումի, ինչպես
պետք է վարվեր Տիմոթեոսը։ Բացատրեք, որ վարք բառն այս հատվածում
վերաբերում է վարքագծին (տես հատված 12, ծանոթագրություն գ)։
Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել «օրինակ հավատացյալներին»:
(Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն այդ
արտահայտությունն իրենց սուրբ գրություններում:)

• Պողոսն ի՞նչ եղանակներով պատվիրեց Տիմոթեոսին օրինակ լինել
հավատացյալներին։ (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Տիմոթեոս 4․13–16
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
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ուշադրություն դարձնել Պողոսի տված լրացուցիչ խորհրդին, որը կօգնի
Տիմոթեոսին օրինակ լինել հավատացյալների համար։

• Պողոսի տված ո՞ր հավելյալ խորհուրդը կարող էր օգնել Տիմոթեոսին
օրինակ լինել հավատացյալների համար։

• Ըստ 15-րդ հատվածի, ինչո՞ւ Պողոսն ասաց Տիմոթեոսին խորհել այն
վարդապետությունների շուրջ, որոնք ինքն ուսուցանեց և ամբողջովին
նվիրվել ու ապրել դրանցով։ (Որպեսզի մյուսները տեսնեն, որ
Տիմոթեոսն առաջադիմել էր։)

• Ելնելով 16-րդ հատվածի Պողոսի ուսմունքներից, ի՞նչ կարող է
հետևել, եթե մենք ձգտենք օրինակ ծառայել Հիսուս Քրիստոսի
հավատացյալների համար։ Օգտագործելով ուսանողների բառերը,
գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքի նման մեկ սկզբունք․ Եթե
մենք օրինակ հանդիսանանք Հիսուս Քրիստոսի հավատացյալների
համար, մենք փրկություն կբերենք ինքներս մեզ և ուրիշներին։)

• Մի մարդու օրինակը, ով հավատում և հետևում է Հիսուս Քրիստոսին,
ինչպե՞ս կարող է փրկություն բերել ուրիշներին։

Հրավիրեք ուսանողներին վերանայել գրատախտակին թվարկված
ցուցակը և մտածել, թե ինչպես պիտի Տիմոթեոսը «օրինակ լիներ
հավատացյալներին»(Ա Տիմոթեոս 4․12)։ Խնդրեք դասարանին
նկարագրել այն եղանակները, թե ինչպես մարդը կարող է օրինակ
հանդիսանալ այդ յուրաքանչյուր ոլորտում։

• Ե՞րբ է ինչ-որ մեկը ձեզ համար հավատացյալի օրինակ ծառայել
Պողոսի նկարագրած եղանակներով։ (Կարող եք նաև կիսվել ձեր
անձնական կյանքի փորձառությամբ։)

Կիսվել անձնական փորձառությամբ

Ուսուցման ամենաիմաստալից ու ազդեցիկ փորձառությունները տեղի են ունենում, երբ
ուսուցիչները հրավիրում են ուսանողներին կիսվել իրենց կյանքի պատմություններով,
որոնք լուսաբանում են ավետարանի սկզբունքի ճշմարտացիությունը։ Ավետարանի
սկզբունքը ժամանակակից համատեքստի և սուրբ գրության համատեքստի հետ
համադրելով, ուսանողները կարող են ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես է այն առնչվում
իրենց կյանքին և կցանկանան կիրառել այն։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել մի նպատակ, թե ինչպես կարող են օրինակ լինել Հիսուս
Քրիստոսի հավատացյալներին և այդպիսով փրկություն բերել իրենց և
մյուսներին։

Ամփոփեք Ա Տիմոթեոս 5 գլուխը և բացատրեք, որ Պողոսը ցուցում տվեց
Տիմոթեոսին, թե ինչպես պետք է Սրբերը հոգ տանեին կարիքավորների
մասին, այդ թվում՝ այրիների։

ԴԱՍ  130

950



Ա Տիմոթեոս 6
Պողոսը հորդորում է Տիմոթեոսին օգնել մյուսներին գտնելու հավերժական
հարստությունները

Դասարանին ցուցադրեք որևէ թղթադրամ։

• Ձեր կարծիքով, փողն ավելի շատ կարող է չարի՞ք բերել, թե՞
բարիք։ Ինչո՞ւ:

Բացատրեք, որ Ա Տիմոթեոս 6 գլխում Պողոսը փողի վերաբերյալ
խորհուրդ է տալիս Տիմոթեոսին։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Ա Տիմոթեոս 6.6-10 հատվածները։ Դասարանին
խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե հարստության
վերաբերյալ Պողոսն ինչ սովորեցրեց և ինչի մասին զգուշացրեց։

• Պողոսի ո՞ր ուսմունքը կամ զգուշացումը դուր եկան ձեզ։ Ինչո՞ւ:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ունի «արծաթասիրութիւնը ամեն
չարիքների արմատն է» արտահայտությունը։ (Ա Տիմոթեոս 6․10)

• Ըստ 9–10 հատվածների, ինչի՞ է հանգեցնում սերը փողի հանդեպ։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ ճշմարտությունը
գրեք գրատախտակին. Սերը փողի հանդեպ հանգեցնում է
անիրավության և ուրացության։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է սերը փողի հանդեպ հանգեցնում
անիրավության և ուրացության։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ միայն «սերը» փողի
հանդեպ, այլ ոչ թե փողն է ինքնին հանգեցնում անիրավության,
հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ․ Օուքսի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Իր էությամբ ոչ մի վատ բան չկա փողի մեջ։ Բարի Սամարացին նույն
մետաղադրամի օգնությամբ ծառայեց իր մերձավորին, մինչդեռ Հուդան դա
օգտագործեց իր Փրկիչին դավաճանելու համար: «Արծաթասիրութիւնն [է],
[որ] ամեն չարիքների արմատն է»։(Ա Տիմոթ․ 6․10, շեղագիրն ավելացված է։)
Կարևոր տարբերությունը մեր հոգևոր մակարդակի տատանումն է, թե
ինչպես ենք մենք վերաբերվում, գնահատում և օգտագործում այս աշխարհի

բաները» (“Spirituality,” Ensign, Nov. 1985, 63)։

Սուրբ գրությունների հետևյալ հատվածներն ու հարցերը գրեք
գրատախտակին կամ տրամադրեք այն թերթիկների տեսքով․

Ա Տիմոթեոս 6․11–12, 17–19

Պողոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց Տիմոթեոսին և հարուստներին։

Ինչպե՞ս կարող է այդ խորհուրդն օգնել ճիշտ վերաբերմունք դրսևորել
հարստության ձգտելու և հարստությունը կիրառելու նկատմամբ։
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Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ
հղումները և քննարկել հարցերն իրենց զուգընկերոջ հետ: Բավարար
ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի ուսանողների
կիսվել իրենց մտքերով։

• Եթե Սրբերն ապավինեն Աստծուն և բարի գործերով հարստանան,
ըստ Պողոսի խոսքերի նրանք ինչ ձեռք կբերեն համաձայն 19-րդ
հատվածի։

• Պողոսի ուսմունքներից ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մասին,
թե ինչ կարող ենք անել հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար։
(Չնայած ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել,
կարևոր է, որ նրանք բացահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե
մենք ապավինենք կենդանի Աստծուն և բարի գործերով
հարստանանք, ապա մենք կարող ենք ձեռք բերել հավերժական
կյանք։)

• Եթե Աստծուն ապավինելը և արդարությանը հետամուտ լինելը մեր
ամենամեծ առաջնահերթություններն են, ինչպե՞ս կարող է դա ազդել
այն բանի վրա, թե ինչպես ենք վերաբերվում, ձգտում և կիրառում
հարստությունը։

Ավարտեք՝ վկայելով, որ հավերժական կյանքը մարդուն դարձնում է
իսկապես հարուստ։ Խրախուսեք ուսանողներին, որ արդարությանը
հետամուտ լինելը դարձնեն իրենց ամենամեծ առաջնահերթությունը,
որպեսզի կարողանան ձեռք բերել հավերժական կյանքի իսկական
հարստությունները։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Կողոսացիս–Ա Տիմոթեոս
(Մաս 26)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Կողոսացիս–Ա Տիմոթեոս (մաս 26)-ի ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողների սովորած

իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ
ուսուցանել որպես ձեր դասի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ խորհեք ձեր ուսանողների

կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Կողոսացիս)
Կողոսացի Սրբերին ուղղված այս թղթում, Պողոսն ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսը Քավիչն է, Երկնային Հոր
հոգևոր զավակներից անդրանիկը, բոլոր բաների Արարիչը, Եկեղեցու գլուխը և առաջինը, ով հարություն

առավ։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք հաշտվել

Աստծո հետ, եթե հիմնված ու հաստատ մնանք մեր հավատում։ Բացի այդ, արմատավորվելով և
ամրապնդվելով Հիսուս Քրիստոսում, մենք կարող ենք խուսափել աշխարհիկ փիլիսոփայությունների և
ավանդությունների կողմից մոլորվելուց։

Օր 2 (Ա Թեսաղոնիկեցիս)
Թեսաղոնիկեի Սրբերին ուղղված իր թղթում Պողոսը փառաբանեց նրանց հավատարմության համար և
ուսուցանեց Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին վերաբերող ճշմարտություններ։ Այս թուղթն ուսումնասիրելիս

ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Երբ մենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն

ուսուցանենք Աստծո խոսքով և զորությամբ, մենք կօգնենք մյուսներին դառնալ Տիրոջ հետևորդները և Նրա
ծառաները։ Մեր օրինակի շնորհիվ կարող ենք կիսվել ավետարանով։ Հավատարիմ Սրբերը, ովքեր մահացել

են Երկրորդ Գալուստից առաջ, հարություն կառնեն, երբ Քրիստոսը կրկին գա։ Հավատարիմ սրբերը, ովքեր
կենդանի կլինեն Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակ, կհափշտակվեն վեր՝ հանդիպելու Հիսուս
Քրիստոսին, երբ Նա գա։ Եթե մենք հավատարիմ ենք ու հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին

նախորդող նշաններին, ապա պատրաստ կլինենք, երբ Նա կրկին գա։

Օր 3 (Բ Թեսաղոնիկեցիս)
Ուսումնասիրելով Թեսաղոնիկեի Սրբերին ուղղված Պողոսի այս նամակը, որը պարզաբանում էր Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին վերաբերող ճշմարտությունները, ուսանողները սովորեցին, որ եթե
համբերությամբ ու հավատով դիմանանք ընդդիմությանն ու ձախորդությանը, մենք արժանի կհամարվենք

Աստծո արքայության համար։ Պողոսն ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակ

արդարները կհանգստանան, իսկ ամբարիշտները կկործանվեն։ Նա նաև ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի

Երկրորդ Գալուստից առաջ տեղի կունենա ուրացություն։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ մեզ պատվիրված

է ձգտել ինքնապահովման և օգնել ուրիշներին։
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Օր 4 (Ա Տիմոթեոս)
Պողոսի այս նամակից, որն ուղղված էր Տիմոթեոսին` Եփեսոսում գտնվող մի երիտասարդ քահանայության

ղեկավարի, ուսանողները սովորեցին, որ քահանայության ղեկավարները պարտավոր են հավաստիանալ, որ
ճշմարիտ վարդապետություն և ճիշտ սովորույթներ են ուսուցանվում։ Նրանք նաև սովորեցին, որ սերը փողի

հանդեպ հանգեցնում է անիրավության և ուրացության։ Մյուս կողմից, եթե մենք ապավինենք կենդանի

Աստծուն և բարի գործերով հարստանանք, ապա կարող ենք ձեռք բերել հավերժական կյանք։

Նախաբան
Պողոսը գրեց Տիմոթեոսին` Եփեսոսի մի քահանայության ղեկավարի, և
պատվիրեց օրինակ հանդիսանալ հավատացյալների համար։

Ուսուցման առաջարկներ
Նշում. Այս մասում ուսանողներն ուսումնասիրեցին Բ Թեսաղոնիկեցիս
2․1–3 սուրբ գրությունների սերտման հատվածները։ Կարող եք վերանայել
այդ հատվածներն ուսանողների հետ և խնդրել, որպեսզի նրանք
ամփոփեն դրանցում ուսուցանվող ճշմարտությունները։ Որպեսզի օգնեք
ուսանողներին մտապահել այս հատվածների մի մասը, կարող եք
դասարանով մի քանի անգամ անգիր արտասանել 3-րդ հատվածը։

Ա Տիմոթեոս 4
Պողոսը նկարագրում է հավատարիմ ծառայող Հիսուս Քրիստոսի բնութագրերը։

Ձեր հետ դասարան բերեք մի ամրակ, մի կտոր թել, կպչուն ժապավեն և
մագնիս։ Թելի մի ծայրը կապեք ամրակին, իսկ մյուս ծայրը կպչուն
ժապավենի միջոցով ամրացրեք գրասեղանին կամ սեղանին։ Մագնիսը
պահեք ամրակի մոտ` առանց դիպչելու ամրակին։ Մագնիսական ուժի
շնորհիվ ամրակը կթեքվի մագնիսի ուղղությամբ։ Պտտեք մագնիսը
շրջանաձև և տեսեք, թե ինչպես է այն ազդում ամրակի շարժման վրա։

• Եթե ամրակը խորհրդանշում է մարդուն, ի՞նչ է խորհրդանշում
մագնիսը։

Հորդորեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես են իրենք մագնիսի նման
եղել և ազդել ուրիշների վրա։ Հրավիրեք նրանց Ա Տիմոթեոս 4 գլուխն
ուսումնասիրելիս փնտրել մի սկզբունք, որն ուսուցանում է, թե ինչպես
կարող ենք դրական ազդեցություն ունենալ ուրիշների վրա։

Ամփոփեք Ա Տիմոթեոս 4․1–11 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
մարգարեացավ, որ «յետին ժամանակներում» (հատված 1) Եկեղեցու որոշ
անդամներ կհեռանան հավատքից և կհետևեն կեղծ ուսմունքներին ու
սովորույթներին, ինչպես օրինակ «ամուսնանալուց կարգելեն»
(հատված 3)։ Պողոսը հորդորեց Տիմոթեոսին սնուցել սրբերին ճշմարիտ
վարդապետությամբ։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ա Տիմոթեոս 4․12
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի ցուցումի, ինչպես
պետք է վարվի Տիմոթեոսը։ Բացատրեք, որ վարք բառն այս հատվածում
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վերաբերում է վարքագծին (տես Ա Տիմոթեոս 4․12, ծանոթագրություն գ)։
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել «օրինակ հավատացյալներին»:
(Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն այդ
արտահայտությունն իրենց սուրբ գրություններում:)

• Պողոսն ի՞նչ եղանակներով պատվիրեց Տիմոթեոսին օրինակ լինել
հավատացյալներին։ (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Տիմոթեոս 4․13–16
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել Պողոսի տված լրացուցիչ խորհրդին, որը կօգնի
Տիմոթեոսին օրինակ լինել հավատացյալների համար։

• Պողոսի տված ո՞ր խորհուրդը կարող էր նաև օգնել Տիմոթեոսին
օրինակ լինել հավատացյալների համար։

• Ըստ 15-րդ հատվածի, ինչո՞ւ Պողոսն ասաց Տիմոթեոսին՝ խորհել այն
վարդապետությունների շուրջ, որոնք ինքն ուսուցանեց և ամբողջովին
նվիրվել ու ապրել դրանցով։ (Որպեսզի մյուսները տեսնեն, որ
Տիմոթեոսը առաջադիմել էր։)

• Ելնելով 16-րդ հատվածի Պողոսի ուսմունքներից, ի՞նչ կարող է
հետևել, եթե մենք ձգտենք օրինակ ծառայել Հիսուս Քրիստոսի
հավատացյալների համար։ Օգտագործելով ուսանողների բառերը,
գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքի նման մեկ սկզբունք․ Եթե
մենք օրինակ հանդիսանանք Հիսուս Քրիստոսի հավատացյալների
համար, մենք փրկություն կբերենք ինքներս մեզ և ուրիշներին։)

• Ինչպե՞ս կարող է ուրիշներին փրկություն բերել մի մարդու օրինակը,
ով հավատում և հետևում է Հիսուս Քրիստոսին։

Հրավիրեք ուսանողներին վերանայել գրատախտակին թվարկված
ցուցակը և մտածել, թե Տիմոթեոսն ինչպես պիտի «օրինակ լիներ
հավատացյալներին»(Ա Տիմոթեոս 4․12)։ Խնդրեք դասարանին
նկարագրել այն եղանակները, որոնցով մարդը օրինակ է հանդիսանում
այդ ոլորտներից յուրաքանչյուրում։

Կարող եք ցուցադրել հետևյալ տեսանյութերից մեկը։ «No Cussing
Club» (4:57) կամ «The Lost Purse» (2:40)։ Այդ տեսանյութերը

հասանելի են LDS.org-ում։ Խնդրեք ուսանողներին ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպե՞ս են երիտասարդ տղան կամ աղջիկը տեսանյութում
օրինակ հանդիսանում հավատացյալների համար։

• Ե՞րբ է ինչ-որ մեկը ձեզ համար հավատացյալի օրինակ ծառայել
Պողոսի նկարագրած եղանակներով։ (Կարող եք նաև կիսվել ձեր
անձնական կյանքի փորձառությամբ։)

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել մի նպատակ, թե ինչպես կարող են օրինակ լինել Հիսուս
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Քրիստոսի հավատացյալներին և այդպիսով փրկություն բերել իրենց և
մյուսներին։

Հաջորդ Մասը (Բ Տիմոթեոս 1–Եբրայեցիս 4)
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ լինելու
պատճառով մեր ունեցած դժվարություններից մի քանիսի մասին։
Բացատրեք, որ երբ հաջորդ շաբաթ նրանք շարունակեն ուսումնասիրել
Պողոսի ուսմունքները, կսովորեն այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք
կօգնեն նրանց մնալ հավատարիմ՝ չնայածդժվարություններին և
հալածանքներին։
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Պողոս Առաքյալի երկրորդ
թուղթը առ
Տիմոթեոս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Տիմոթեոսին ուղղված Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կարևորում է
այն զորությունը, որը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայություն
ունենալուց (տես Բ Տիմոթեոս 1․7–8)։ Այն նաև ընդգրկում է «չար
ժամանակների» մասին մարգարեությունը, որը կտիրի Պողոսի և
Տիմոթեոսի օրոք, ինչպես նաև վերջին օրերում (տես Բ Տիմոթեոս 3․1–7)։
Որպեսզի օգնի Տիմոթեոսին հաղթահարել իր դժվարությունները, Պողոսը
խրախուսեց նրան վստահել սուրբ գրություններին և Եկեղեցու
ղեկավարներին (տես Բ Տիմոթեոս 3․14–17) և ապավինել ճշմարիտ
վարդապետությանը (տես Բ Տիմոթեոս 4․2)։ Ուսումնասիրելով այս գիրքը,
ուսանողները կսովորեն այն վարդապետություններն ու սկզբունքները,
որոնք կօգնեն նրանց մնալ հավատարիմ, երբ վերջին օրերի չար
ժամանակները գան։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել Բ Տիմոթեոս գիրքը (տես Բ Տիմոթեոս 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսի Երկրորդ Թուղթն առ Տիմոթեոս , հավանաբար, գրվել է
Ք.ծ.հ. 64–65թթ․ (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»,
scriptures.lds.org)։ Պողոսն այդ թուղթը գրեց Հռոմ կատարած իր երկրորդ
միսիոներական ճամփորդության ժամանակ իր նահատակությունից
անմիջապես առաջ (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»)։

Իր բանտարկության ժամանակ Պողոսը շղթայակապ էր (տես Բ Տիմոթեոս
1․16, 2․9), հավանաբար, նա գտնվում էր խցում կամ բանտում և
ենթարկվում էր եղանակային պայմանների ազդեցությանը (տես Բ
Տիմոթեոս 4․13, 21), և նրա ընկերները չէին կարողանում գտնել նրան (տես
Բ Տիմոթեոս 1․17)։ Ըստ երևույթին Ղուկասը նրա միակ կանոնավոր
այցելուն էր (տես Բ Տիմոթեոս 4․11), և Պողոսը սպասում էր իր կյանքի
ավարտին (տես Բ Տիմոթեոս 4․6–8)։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Այս նամակով Պողոսը քաջալերում և ուժ է տալիս Տիմոթեոսին, որպեսզի
նա շարունակի Պողոսի վերահաս մահից հետո։ Պողոսը տեղյակ էր, որ
իրեն քիչ ժամանակ է մնացել և ցանկություն հայտնեց տեսնել
Տիմոթեոսին, ում Պողոսը փոխաբերական իմաստով կոչեց «սիրելի որդի»
(Բ Տիմոթեոս 1․2)։

957



Իր նամակի վերջում Պողոսը խնդրեց, որ Պողոսն ու Մարկոսն այցելեն
իրեն և իրենց հետ բերեն մի քանի իր, որոնք նա թողել էր (տես Բ
Տիմոթեոս 4․9–13)։ Թեև Պողոսի նամակը հասցեագրված էր հատկապես
Տիմոթեոսին, նրա խորհուրդը կիրառելի էր նրանց համար, ովքեր
ապրում են «վերջին օրերում» (Բ Տիմոթեոս 3․1), քանի որ Պողոսն
ուսուցանեց այն դժվարությունների և լուծումների մասին, որոնք
արդիական են և մեր օրերում։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Այս նամակը Հովվական թղթերից մեկն է՝ Ա Տիմոթեոսի և Տիտոսի հետ
միասին, և «պարունակում է Առաքյալի վերջին խոսքերը և ցույց է տալիս
այն զարմանահրաշ քաջությունն ու վստահությունը, որով նա դիմավորում
էր մահը» (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»)։
Ժամանակագրական առումով, պարզվում է, Բ Տիմոթեոսը Պողոսի վերջին
նամակն է Նոր Կտակարանում (տես Բ Տիմոթեոս 4․6)։

Այս նամակը պարունակում է «քարոզիչ, առաքյալ և հեթանոսների
վարդապետ» ծառայության ժամանակ Պողոսի ունեցած օրհնությունների
և դժվարությունների մասին որոշ հուշեր (Բ Տիմոթեոս 1․11)։ Պողոսը
հայտարարեց․ «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը
կատարեցի, հաւատքը պահեցի. Այսուհետեւ մնում է ինձ արդարութեան
պսակը» (Բ Տիմոթեոս 4․7–8), նշելով, որ ինքն անձամբ հավաստիացել է, որ
կժառանգի հավերժական կյանքը։ Որպես մեկը, ով Հիսուս Քրիստոսին
ծառայել է 30 տարի շարունակ, Պողոսը կատարելապես
համապատասխանում էր այն մարդու դերին, ով կարող էր ցուցումներ
տալ Տիմոթեոսին, թե ինչպես արդյունավետ ծառայել և ամրապնդել
ուրիշների հավատը (տես Բ Տիմոթեոս 2․15–17, 22–26, 4․1–2, 5)։

Համառոտ շարադրանք
Բ Տիմոթեոս 1 Պողոսը խոսում է աստծո պարգևի ու զորության մասին,
որը կարելի է ստանալ քահանայության կարգման շնորհիվ։ Նա
ուսուցանում է, որ «երկչոտության հոգին» (Բ Տիմոթեոս 1․7) Աստծուց չէ, և
մենք չպիտի ամաչենք Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր վկայությունից։
Պողոսը վկայում է, որ Հիսուս Քրիստոսը կանչել է իրեն քարոզել
ավետարանը (տես Բ Տիմոթեոս 1․11)։

Բ Տիմոթեոս 2-ում Պողոսն օգտագործում է լավ զինվորի, հաղթական
մարզիկի և աշխատասեր ագարակատիրոջ օրինակները, որպեսզի ցույց
տա, որ դժվարություններին դիմանալու շնորհիվ մենք կարող ենք
ստանալ հավերժական կյանք։ Նա համեմատում է ճշմարիտ ու կեղծ
ուսուցիչներին և պատվավոր ու անարգ անոթներին։ Նա զգուշացնում է
Տիմոթեոսին հեռու մնալ բանավեճերից և համբերությամբ ուսուցանել
նրանց, ովքեր ապաշխարության կարիք ունեն։

Բ Տիմոթեոս 3–4 Պողոսը նկարագրում է վերջին օրերի վտանգավոր
պայմանները և խրախուսում է Տիմոթեոսին քահանայության իր
պարտականությունները կատարելիս օգտվել սուրբ գրություններից։ Նա
գրում է իր վերահաս մահվան մասին և հայտարարում է` «հավատքը

Բ  ՏԻՄՈԹԵՈՍ
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պահեցի» (Բ Տիմոթեոս 4․7)։ Պողոսը վկայում է, որ Տերը կհասցնի իրեն
«երկնային արքայությանը» (Բ Տիմոթեոս 4․18)։

Բ  ՏԻՄՈԹԵՈՍ
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ԴԱՍ 131

Բ Տիմոթեոս 1-2
Նախաբան
Տիմոթեոսին ուղղված իր երկրորդ թղթում, Պողոսն
ուսուցանեց, որ վախն Աստծուց չէ և խորհուրդ տվեց
Տիմոթեոսին չամաչել Հիսուս Քրիստոսի մասին ունեցած

իր վկայությունից։ Պողոսը խրախուսեց Տիմոթեոսին
հավատարմությամբ դիմանալ փորձություններին և
հրահանգեց, որ նա Սրբերին ուսուցանի ապաշխարել։

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Տիմոթեոս 1
Պողոսը պատվիրում է Տիմոթեոսին չամաչել ավետարանից

Գրատախտակին գրեք Վախ բառը և խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե
ինչպես է վախը ներգործում մեզ վրա։ Հրավիրեք մի ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Նախագահ Գորդոն Բ․ Հինքլիի հետևյալ
հայտարարությունը․

«Մեզանից ո՞վ կարող է ասել, որ երբեք չի վախեցել։ Ես այդպիսի մարդու
չեմ ճանաչում։ Անշուշտ, ոմանք ավելի մեծ վախ կարող են զգալ, քան
մյուսները։ Ոմանք ունակ են արագ հաղթահարել այդ վախը, իսկ մյուսները
հայտնվել թակարդում, թուլանալ և պարտվել։ Մենք վախենում ենք ծաղրից,
ձախողումից, միայնությունից և անտեղյակությունից։ Ոմանք վախենում են
ներկայից, ոմանք՝ ապագայից։ Ոմանք կրում են մեղքի բեռը և գրեթե ամեն

ինչ կտան, որպեսզի ազատվեն այդ բեռից, սակայն վախենում են փոխել իրենց կյանքը»
(“God Hath Not Given Us the Spirit of Fear,” Ensign, Oct. 1984, 2)։

• Ըստ Նախագահ Հինքլիի խոսքերի, ինչպե՞ս կարող է վախը ներգործել
մեզ վրա։

• Ինչպե՞ս կարող է վախն ազդել ավետարանով ապրելու մեր
ունակության վրա։

Հանձնարարեք ուսանողներին Բ Տիմոթեոս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել մի սկզբունք, որը կարող է օգնել նրանց հաղթահարել վախը։

Բացատրեք, որ Պողոսի մահից անմիջապես առաջ, նա իր երկրորդ
թուղթը գրեց Տիմոթեոսին՝ մինչ բանտարկված էր Հռոմում։ Ամփոփեք Բ
Տիմոթեոս 1․1–5 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը ցանկություն
հայտնեց տեսնել Տիմոթեոսին և վերհիշեց Տիմոթեոսի անկեղծ հավատքը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 1․6
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Պողոսն ինչ հիշեցրեց Տիմոթեոսին անել։

• Պողոսն ի՞նչ հիշեցրեց Տիմոթեոսին անել։

Բացատրեք, որ հավանաբար, ձեռնադրությամբ «Աստծո այն շնորհքը»
ստանալը վերաբերում է Սուրբ Հոգուն։ «Արծարծել» բառը նշանակում է
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խթանել կամ վերակենդանացնել (տես 6-րդ հատված,
ծանոթագրություն ա)։ Պողոսը հորդորում է Տիմոթեոսին խթանել Սուրբ
Հոգու պարգևը կամ ջանասիրաբար ձգտել, որպեսզի Սուրբ Հոգին ունենա
իր հետ։

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Երբ
ջանասիրաբար ձգտենք, որպեսզի Հոգին մեզ հետ ունենանք, …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 1․7–8
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել այն օրհնություններին, որոնք կարող ենք
ստանալ, եթե Հոգին մեզ հետ ունենանք։

• Ըստ 7-րդ հատվածի, ի՞նչ օրհնություններ կարող ենք ստանալ, եթե
Հոգին մեզ հետ ունենանք։

• Ի՞նչ կարող ենք հաղթահարել այդ օրհնությունների շնորհիվ։

Բացատրեք, որ Պողոսը նկատի ուներ աշխարհիկ վախը, ինչը
առաջացնում է անհանգստություն, անորոշություն, տագնապ և
տարբերվում է սուրբ գրությունների «Տիրոջ վախից» (Առակաց 9․10)։
Վախենալ Տիրոջից նշանակում է «ակնածանք և պատկառանք ունենալ
նրա հանդեպ և հնազանդվել նրա պատվիրաններին» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Վախ», scriptures.lds.org)։

• Համաձայն 8-րդ հատվածի, ի՞նչ հորդորեց Պողոսը Տիմոթեոսին անել՝
իմանալով, որ Հոգին կօգնի նրան հաղթահարել վախը։

Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչպես կլրացնեն գրատախտակին գրված
նախադասությունը՝ օգտվելով 7–8 հատվածների Պողոսի ուսմունքներից։
Ուսանողների խոսքերով ավարտեք նախադասությունն այնպես, որ այն
արտահայտի հետևյալ սկզբունքը․ Երբ ջանասիրաբար ձգտենք,
որպեսզի Հոգին մեզ հետ ունենանք, մենք կհաղթահարենք վախը և չենք
ամաչի Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր վկայությունից։

• Ինչպե՞ս կարող է աստվածային զորությունը, սերը և Հոգու կողմից
ստացված ճիշտ որոշումն օգնել մեզ հաղթահարելու վախը։

• Որո՞նք են այն գործողությունները, որոնց միջոցով մենք կարող ենք
ցույց տալ, որ մենք չենք ամաչում Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր
վկայությունից։

• Ե՞րբ է Հոգին օգնել ձեզ հաղթահարել վախը կամ խիզախություն տվել
ձեզ ամուր կանգնել Հիսուս Քրիստոսի վկայության մեջ։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի Հոգին
իրենց հետ ունենան, որպեսզի կարողանան հաղթահարել վախը և
չամաչեն Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց վկայությունից։

Ամփոփեք Բ Տիմոթեոս 1․9–18 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
հորդորեց Տիմոթեոսին հավատարիմ մնալ ճշմարիտ
վարդապետությանը։ Պողոսը նաև հաստատեց, որ համատարած
ուրացություն է տեղի ունենում Եկեղեցում (տես Բ Տիմոթեոս 1․15)։
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Բ Տիմոթեոս 2
Պողոսը հրահանգում է Տիմոթեոսին հավատարմությամբ դիմանալ
դժվարություններին

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Բ Տիմոթեոս 2․1 հատվածը
և ուշադրություն դարձնել Տիմոթեոսին տրված Պողոսի ցուցումին։

• Ո՞րն էր Տիմոթեոսին տրված Պողոսի ցուցումը։ (Բացատրեք, որ
հավատի շնորհիվ ենք ստանում Հիսուս Քրիստոսի աստվածային
օգնությունը կամ շնորհը [տես Հռովմայեցիս 5․2]։)

• Ինչո՞ւ է ոմանց համար դժվար ամուր մնալ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
իրենց հավատում։

Բացատրեք, որ Պողոսը պատվիրեց Տիմոթեոսին Հիսուս Քրիստոսի
շնորհի միջոցով ամուր մնալ, քանի որ նա գիտեր, որ Պողոսը
չարչարանքների և հալածանքների կենթարկվեր՝ Քրիստոսի աշակերտը
լինելու պատճառով։

Ցուցադրեք զինվորի, մարզիկի և հողատիրոջ նկարներ։ (Կամ կարող եք
խնդրել ուսանողներին այդ երեք կերպարները նկարել գրատախտակին։)

Բացատրեք, որ Պողոսն օգտագործեց զինվորի, մարզիկի և հողագործի
(կամ ֆերմերի) օրինակները, որպեսզի ուսուցանի Տիմոթեոսին, թե
ինչպես ամուր մնալ հավատքում՝ անկախ դժվարություններից։

Հետևյալ աղյուսակը արտագրեք գրատախտակին։ Հանձնարարեք
ուսանողներին արտագրել աղյուսակը իրենց դասարանային տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ
բաժանեք այն թերթիկների տեսքով։
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Փոխաբերություն Նկարագրություն Ի՞նչ են այդ օրինակներն
ուսուցանում հավատքում
ամուր մնալու վերաբերյալ

Զինվոր

Մարզիկ

Հողագործ

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 2․3–6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Պողոսը նկարագրեց զինվորին,
մարզիկին ու հողագործին։ Բացատրեք, որ նեղություններ բառը
(հատված 3) վերաբերում է չարչարանքներին ու դժվարություններին (տես
հատված 3, ծանոթագրություն ա), իսկ «մրցել» բառը (հատված 5)
վերաբերում է մարզական մրցույթում մրցակցելուն (տես հատված 5,
ծանոթագրություն ա)։

• Ըստ 3–4 հատվածների Պողոսի ուսմունքների, ի՞նչ է անում լավ
զինվորը։ (Աղյուսակի առաջին վանդակում գրեք հետևյալը՝
«Նկարագրություն» վերնագրի տակ․ Լավ զինվորը պարտաճանաչ կերպով
դիմանում է դժվարություններին և մի կողմ է դնում այլ գործերը, որպեսզի
գոհացնի իր ղեկավարին։)

• Ի՞նչ է նշանակում 5-րդ հատվածում այն, որ մարզիկը «պսակ» չի
ստանա, մինչև նա «օրինավորապես» չձգտի կամ չմրցի։ (Աղյուսակի
երկրորդ վանդակում գրեք հետևյալը՝ «Նկարագրություն» վերնագրի
տակ․ Մարզիկը կարող է հաղթել, միայն եթե նա հնազանդվի կանոններին։)

• Ըստ հատված 6, ո՞րն է հողագործի մրցանակը, ով տքնաջան
աշխատում է իր բերքը հնձելու համար։ (Աղյուսակի երրորդ
վանդակում գրեք հետևյալը՝ «Նկարագրություն» վերնագրի տակ․
Հողագործը պետք է շատ աշխատի, որպեսզի վայելի իր աշխատանքի պտուղը։)

Հանձնարարեք ուսանողներին լրացնել իրենց աղյուսակները՝ երրորդ
սյունակում գրելով, թե յուրաքանչյուր օրինակն ինչ է ուսուցանում
հավատքում ամուր մնալու վերաբերյալ։ Մի քանի ուսանողների
հրավիրեք կիսվել իրենց մտքերով:

Վստահեք ձեր ուսանողներին

Հավատացեք, որ պատշաճ առաջնորդությամբ և քաջալերումով ուսանողները կարող են
հասկանալ սուրբ գրությունները, բացահայտել վարդապետությունները և սկզբունքները,
բացատրել ավետարանը ուրիշներին և կիրառել ավետարանի ուսմունքներն իրենց
կյանքում։
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Բացատրեք, որ Պողոսն ասաց, որ բազմաթիվ փորձությունների է
հանդիպել Քրիստոսի աշակերտ լինելու ժամանակ (տես Բ Տիմոթեոս
2․9)։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս
2․10–12 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ինչու էր նա հանդիպել
նման դժվարությունների։ Բացատրեք, որ «ընտրվածներ» (հատված 10)
վերաբերում է Եկեղեցու հավատարիմ անդամներին, իսկ համբերենք բառը
հատված 12-ում վերաբերում է համբերելուն և հաստատուն մնալուն (տես
հատված 12, ծանոթագրություն ա)։

• Ելնելով 10 և 12-րդ հատվածների Պողոսի խոսքերից, ինչո՞ւ էր նա
հոժարակամ դիմանում դժվարություններին և հավատարիմ մնում
Հիսուս Քրիստոսին։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Պողոսից այն մասին, թե ինչ
կպատահի, եթե դիմանանք դժվարություններին և հավատարիմ
մնանք Տիրոջը։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն պետք է բացահայտեն նմանատիպ մի
սկզբունք․ Եթե դիմանանք դժվարություններին և հավատարիմ մնանք
Տիրոջը, մենք կարող ենք օգնել ինքներս մեզ և ուրիշներին՝ ձեռք
բերելու փրկություն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին:)

• Ինչպե՞ս կարող ենք մեր փորձություններին հավատարմությամբ
դիմանալով` օգնել ուրիշներին ձեռք բերել փրկություն Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով։

Ամփոփեք Բ Տիմոթեոս 2․13–19 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
խորհուրդ տվեց Տիմոթեոսին հիշեցնել Սրբերին, որ հեռու մնան
հակառակությունից և «ետ կենայ անիրավությունից» (19-րդ հատված)։

Ցուցադրեք տարբեր տարաներ, օրինակ՝ մի թաս, բաժակ կամ
ծաղկաման։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ
Տիմոթեոս 2․20 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ տեսակ անոթներ կան «մեծ տան մեջ»։

• Համաձայն Պողոսի խոսքերի, ի՞նչ տեսակ անոթներ կան «մեծ
տան մեջ»։

Բացատրեք, որ Պողոսը փոխաբերական իմաստով օգտվեց տարբեր
տեսակի անոթներից ու տարաներից, որպեսզի նկարագրի ընտանիքի
կամ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներին։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 2․21 հատվածը։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել նրան և գտնել, թե ինչն է մարդուն
դարձնում համապատասխան «անոթ … իր Տիրոջն օգտակար»։

• Համաձայն Պողոսի խոսքերի, ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի «Տիրոջն
օգտակար» լինենք։

Նշեք, որ «իր անձը մաքրե այդպիսիններից» արտահայտությունը
(հատված 21) նշանակում է լիովին մաքրվել անիրավությունից (տես
հատված 19)։
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• Ելնելով անոթների մասին Պողոսի բերած օրինակից, ի՞նչ սկզբունք
կարող ենք սովորել այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի
ավելի լավ ծառայենք Տիրոջը։ (Ուսանողները պետք է բացահայտեն
նմանատիպ մի սկզբունք. Եթե մաքրվենք անիրավությունից, մենք
կարող ենք ավելի լավ ծառայել Տիրոջը։)

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի մաքրվենք անիրավությունից։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Բ Տիմոթեոս 2․22
հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ ինչ կարող ենք անել
անիրավությունից մաքրվելու համար։ Հանձնարարեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով:

• Ինչպե՞ս կարող ենք անիրավությունից մաքրվելով ավելի լավ
ծառայել Տիրոջը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը:
Հորդորեք ուսանողներին լսել, թե ինչպես է այդ սկզբունքը կիրառելի այն
մարդկանց համար, ովքեր Տիրոջը ծառայում են որպես միսիոներներ․

«Ոչ մի միսիոներ, առանց ապաշխարելու սեռական մեղքը, անվայել
բառապաշարի օգտագործումը և պոռնոգրաֆիայի հանդուրժումը, չի կարող
կոչ անել ուրիշներին` ապաշխարել հենց նույն մեղքերը: Դուք չեք կարող
անել այդ: Հոգին ձեզ հետ չի լինի, իսկ բառերը կմնան ձեր կոկորդում, երբ
դուք արտասանեք դրանք: Դուք չեք կարող քայլել Լեքիի ասած «արգելված
ճանապարհներով» [1 Նեփի 8․28] և հույս ունենալ, որ կկարողանաք

ուրիշներին առաջնորդել «նեղ և անձուկ» [2 Նեփի 31․18] արահետով՝ դա անհնարին է»։

… Ով էլ որ դու լինես, ինչ էլ որ դու արած լինես, դու կարող ես ներվել: … Դա ներման
հրաշքն է, դա Տեր Հիսուս Քրիստոսի Քավության հրաշքն է: Սակայն դուք չեք կարող անել
դա առանց ավետարանի հանդեպ ակտիվ հանձնառության և չեք կարող անել դա առանց
ապաշխարության, որտեղ որ այն պահանջվի: Ես խնդրում եմ ձեզ … լինել ակտիվ և լինել
մաքուր։ Եթե պահանջվում է, ես խնդրում եմ ձեզ դառնալ ակտիվ և դառնալ մաքուր»
(«Մենք բոլորս զինվորագրված ենք», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2011, 45)։

• Ինչու՞ է կարևոր ավետարանը քարոզելիս մաքուր լինել մեղքից։

Ամփոփեք ձեր վկայությունը բերելով այս սկզբունքի ճշմարտացիության
մասին: Հորդորեք ուսանողներին վերհիշել որևէ մեղք, որը նրանք կարող
են ապաշխարել, որպեսզի ավելի լավ ծառայեն Տիրոջը։
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Բ Տիմոթեոս 3-4
Նախաբան
Պողոսը գրեց Տիմոթեոսին և բացատրեց, որ
ուրացությունն ու ամբարշտությունը լայնորեն տարածում
կգտնեն իրենց օրերում և վերջին օրերում։ Նա
հրահանգեց Տիմոթեոսին հավատարիմ մնալ այն
ճշմարտություններին, որոնք նա սովորել էր։ Պողոսն

ուսուցանեց սուրբ գրությունների նպատակի մասին։
Պողոսն ավարտեց իր նամակը՝ խրախուսելով
Տիմոթեոսին ջանասիրաբար կատարել իր
ծառայությունը։

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Տիմոթեոս 3
Պողոսը նկարագրում է վերջին օրերի չար ժամանակները

Դասը սկսվելուց առաջ խնդրեք դասարան մտնող առաջին երկու-երեք
ուսանողներին գրատախտակին նկարել մի վտանգավոր իրավիճակ։
Դասը սկսվելուց հետո տվեք նրանց հետևյալ հարցը․

• Ի՞նչ բառերի օգնությամբ կնկարագրեք գրատախտակին նկարված
իրավիճակները։

Բացատրեք, որ Տիմոթեոսին ուղղված իր երկրորդ թղթի մեջ Պողոսը
մարգարեացել էր իր և մեր օրերի պայմանների մասին։ Հանձնարարեք
որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 3․1 հատվածը։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես Պողոսը նկարագրեց մեր այսօրվա ժամանակները։

• Ինչպե՞ս Պողոսը նկարագրեց այն ժամանակները, որտեղ մենք
ապրում ենք։ (Անհրաժեշտության դեպքում բացատրեք, որ չար բառը
նշանակում է վտանգով լի։)

• Որո՞նք են այն բարոյական կամ հոգևոր վտանգները, որոնց դուք
ականատես եք եղել մեր օրերում։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի
տրամադրեք հետևյալ աղյուսակի մեկական օրինակ։

Հանձնարարեք յուրաքանչյուր զույգին կարդալ Բ Տիմոթեոս 3․2–7
հատվածները և պատասխանել աղյուսակի հարցերին։ Հրահանգեք
նրանց դժվար բառերի դեպքում օգտվել տողատակի
ծանոթագրություններից։
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Բ Տիմոթեոս 3․2–7

Որո՞նք են Պողոսի
նկարագրած վերջին օրերի
պայմանների օրինակները։

Այդ պայմաններից ո՞ր մեկին եք ականատես եղել մեր օրերում։
(Բացահայտեք դրանցից երկուսը կամ երեքը։) Ինչո՞ւ են այդ
պայմաններն այդքան վտանգավոր։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով, այդ թվում նրանով, թե ինչու են
այդ պայմաններն այդքան վտանգավոր։

Հարցրեք ուսանողներին, թե արդյոք երբևէ մտահոգվել են, որ կարող են
ենթարկվել իրենց ուսումնասիրած հատվածներում Պողոսի նշած
վտանգների ազդեցությանը։

• Համաձայն Բ Տիմոթեոս 3․5-ի, Պողոսն ի՞նչ խրախուսեց Տիմոթեոսին
անել, որը կօգնի նաև մեզ մեր օրերում։ (Ետ քաշվիր
ամբարշտությունից։)

Ամփոփեք Բ Տիմոթեոս 3․8-11 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ասաց Տիմոթեոսին, որ ովքեր հակառակվում են ճշմարտությանը, նրանց
անմտությունը հայտնի կդարձվի։ Նա նաև գրեց բազմաթիվ վտանգների և
հալածանքների մասին, որոնք կրել էր ավետարանով ապրելու
պատճառով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 3․12–13
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի մարգարեության, ինչ կպատահի
այն մարդկանց հետ, ովքեր ապրում են ավետարանով։

• Համաձայն Պողոսի մարգարեության, ի՞նչ կպատահի այն մարդկանց
հետ, ովքեր ապրում են ավետարանով։

Բացատրեք, որ չնայած մտահոգիչ պայմանների լրջությանը, մենք
կգտնենք օգնություն և պաշտպանություն։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 3․14–15 հատվածները։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի
խոսքերի, ինչը կօգնի մեզ հեռումնալ այդ վտանգներից։

Բ Տիմոթեոս 3․15–17 հատվածները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներ են։ Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս

ուսանողները կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների
վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք
առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները
տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի
վերջում գտնվող ուսուցման մտքին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության
սերտման հարցում:

ԴԱՍ  132

967



Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների բացատրության և լրացուցիչ
վարժությունների ցանկի համար, որոնք կօգնեն ուսանողներին սերտել այդ ընտրված
հատվածները, տես այս ձեռնարկի հավելվածը։

• Պողոսն ի՞նչ ուսուցանեց իր նկարագրած վտանգներին
հակառակվելու մասին։

• Ձեր կարծիքով, 14-րդ հատվածում ի՞նչ է նշանակում այն միտքը, որ
«Բայց դու հաստատ կաց նորանցում, որ սովորեցիր եւ հաւատացիր»։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ այս
արտահայտության իմաստը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի
հետևյալ հայտարարությունը.

«Վախի, կասկածի կամ դժբախտության պահերին, պահեք այն հիմքը, որը
դուք արդեն նվաճել եք։ … Երբ այդ պահերը գան ու խնդիրներ ջրի երես
ելնեն, որոնց լուծումն անմիջապես չի ստացվում, ամուր բռնվեք արդեն
ունեցած գիտելիքից և ամուր կանգնեք, մինչև որ լրացուցիչ գիտելիքներ
կգան» («Հաւատում եմ, Տէր», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2013, 93-94)։

Մատնանշեք «եւ գիտենալով թէ ումից սովորեցիր» արտահայտությունը
հատված 14-ում։ Բացատրեք, որ ճշմարտությունը կարող ենք սովորել և
հավաստիացում ստանալ վստահելի աղբյուրներից, ինչպես օրինակ՝
մարգարեներից, ղեկավարներից, ուսուցիչներից, ծնողներից և
Սուրբ Հոգուց։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել 14-15 հատվածներից այն մասին, թե
ինչպես կարող ենք հաղթահարել վերջին օրերի հոգևոր վտանգները։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակին գրեք
հետևյալ սկզբունքը. Եթե հաստատ մնանք վստահելի աղբյուրներից և
սուրբ գրություններից սովորած ճշմարտություններում, մենք կարող
ենք հաղթահարել վերջին օրերի հոգևոր վտանգները։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք սուրբ գրությունների և մեր սովորած
ճշմարտություններին ապավինելով` հաղթահարել մեր օրերի
վտանգները։

• Ե՞րբ եք ապավինել ձեր սովորած ճշմարտություններին։ Ինչպե՞ս եք
օրհնվել այդ գործի արդյունքում: (Կարող եք թողնել, որ առաջին
հերթին ուսանողները պատասխանեն այդ հարցերին իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում, իսկ հետո հրավիրել մի քանիսին կիսվելու իրենց
մտքերով։)

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս
3․16–17 հատվածները, իսկ դասարանի անդամներին խնդրեք գտնել, թե
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ինչ ուսուցանեց Պողոսը սուրբ գրությունների վերաբերյալ։ Կարող եք
առաջարկել ուսանողներին գրքում նշել այն, ինչ գտան:

• Ի՞նչ սովորեցրեց Պողոսը սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու
վերաբերյալ, որը կօգնի մեզ մեր օրերում։ (Օգնեք դասարանի
անդամներին հասկանալ հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք
ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները, մենք սովորում ենք
վարդապետությունը և ստանում ուղղում ու հրահանգներ, որոնք
օգնում են մեզ աճել դեպի կատարելություն։ Գրեք այս սկզբունքը
գրատախտակին:)

Շրջանակի մեջ առեք վարդապետություն, ուղղում, և հրահանգներ բառերը՝
գրատախտակին ձեր գրած նախադասության մեջ։ Խնդրեք
ուսանողներին վերհիշել, թե երբ են սուրբ գրություններն օգնել իրենց
հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով։ (1) հասկանալ ավետարանի
վարդապետությունը, (2) նկատողություն կամ ուղղում մտցնելով իրենց
մտահոգող հարցի, որոշումների կամ վարքագծի վերաբերյալ, որոնք
սխալ էին, կամ (3) պատասխանելով իրենց աղոթքին կամ ցուցում տալով,
թե ինչպես կարող են լուծել խնդիրը։ Ժամանակ տրամադրեք
ուսանողներին վերհիշել իրենց փորձառությունները, իսկ հետո
հրավիրեք մի քանիսին դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով։
(Հիշեցրեք ուսանողներին չկիսվել անձնական կամ գաղտնի բաներով, այդ
թվում՝ անցյալ մեղքերով։)

• Հաշվի առնելով այն, ինչ սովորեցինք սուրբ գրությունների
նշանակության մասին, ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են մեզ խրախուսում
ամեն օր ուսումնասիրել դրանք։

Յուրաքանչյուր ուսանողի տրամադրեք Տասներկու Առաքյալների
Քվորումի անդամ Երեց Ռիչարդ Գ․ Սքոթի հետևյալ խոսքերի մեկական
օրինակ։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ այն և
դասարանի անդամների ուշադրությունը հրավիրեք սուրբ գրություններն
ուսումնասիրելու Երեց Սքոթի ցուցումի ու խոստման վրա։

«Տեղի մի տվեք Սատանայի ստին, որ դուք ժամանակ չունեք
ուսումնասիրելու սուրբ գրությունները։ Որոշեք ժամանակ գտնել դրանց
ուսումնասիրության համար։ Ամեն օր Աստծո խոսքով սնվելն ավելի կարևոր
է, քան քունը, դպրոցը, աշխատանքը, հեռուստատեսային շոուները,
տեսախաղերը կամ սոցիալական լրատվությունը։ Դուք պետք է հասկանաք
ձեր առաջնահերթությունները՝ ժամանակ գտնելով ուսումնասիրելու Աստծո

խոսքը։ Եթե դա այդպես է, ապա արեք այդպես։

… Եթե դուք ամեն օր ժամանակ տրամադրեք` անհատապես և ձեր ընտանիքի հետ Աստծո
խոսքի ուսումնասիրությանը, խաղաղություն կտիրի ձեր կյանքում» («Հավատքի
գործադրումը դարձրեք ձեր առաջնահերթությունը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 93)։

Վկայեք այն անվտանգության և խաղաղության մասին, որը ստանում են
նրանք, ովքեր հաստատ են մնում սուրբ գրություններում գրված
ճշմարտություններում։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել, թե ինչպես
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կարող են այդ սկզբունքները կիրառել իրենց կյանքում։ Խրախուսեք
ուսանողներին նպատակ դնել՝ ելնելով իրենց ունեցած հուշումներից։

Բ Տիմոթեոս 4
Պողոսը հայտարարում է, որ նա բարի պատերազմ է պատերազմել և
հանձնարարում է Տիմոթեոսին շարունակել քարոզել։

Խնդրեք ուսանողներին բարձրացնել ձեռքերը, եթե նրանք երբևէ
ցանկացել են հանձնվել դժվարին առաջադրանքը կատարելիս։

• Ինչպե՞ս եք զգացել, երբ շարունակել ու հասել եք ձերնպատակին,
նույնիսկ, երբ ցանկացել եք հանձնվել։

Բացատրեք, որ Բ Տիմոթեոսը ամենայն հավանականությամբ վերջին
նամակն է, որը Պողոսը գրել է իր մահից առաջ։ Հանձնարարեք
դասարանի կեսին մտքում կարդալ Բ Տիմոթեոս 4․1–5 հատվածները և
ուշադրություն դարձնել Տիմոթեոսին տրված Պողոսի խորհրդին։
Հրավիրեք մյուս կեսին կարդալ նույն հատվածները՝ ուշադրություն
դարձնելով հնագույն Քրիստոնեական Եկեղեցու ապագայի մասին
ասված Պողոսի մարգարեությանը։ Խրախուսեք ուսանողներին օգտվել
ծանոթագրություններից, որպեսզի հասկանան իրենց կարդացածը։
Կարդալուց հետո յուրաքանչյուր խմբից մեկական ուսանողի խնդրեք
կիսվել իրենց մտքերով։

Բացատրեք, որ 3–4 հատվածներում տրված է Պողոսի նկարագրությունն
այն ուրացության վերաբերյալ, որը սկիզբ էր առնում Եկեղեցում։ Պողոսի
նկարագրած վարքագիծը հանգեցրեց մեծ ուրացության, որն
ավետարանի վերականգնման անհրաժեշտություն առաջացրեց։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Պողոսը խրախուսեց Տիմոթեոսին շարունակել
քարոզել և ծառայել ժողովրդին, չնայած նա գիտեր, որ շատերը ետ
կքաշվեն ճշմարտությունից։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթեոս 4․6–8
հատվածները, իսկ դասարանի անդամների ուշադրությունը հրավիրեք
այն բանին, թե Պողոսն ինչ գրեց ավետարանը քարոզելու իր
ջանքերի մասին։

• Ի՞նչ ասաց Պողոսն իր միսիոներական ջանքերի մասին։ (Նշեք, որ
Պողոսը փոխաբերական իմաստով կիրառում է «բարի պատերազմով
պատերազմել» և «ընթացքն ավարտել» արտահայտությունները,
որպեսզի նկարագրի, թե ինչպիսիհավատարմությամբ ավարտեց իր
առաքելություը։)

• Ըստ 8-րդ հատվածի, ի՞նչ էր սպասվում Պողոսին մահից հետո, որի
մասին ինքը գիտեր։

• Ի՞նչ սկզբունք ենք սովորում այս հատվածներից այն մասին, որ պետք
է հավատարիմ մնանք և անենք այն ամենն, ինչ Աստված պահանջում է
մեզանից։ (Ուսանողները պետք է հասկանան հետևյալը. Եթե մենք
հավատարիմ մնանք այն ամենին, ինչ Աստված պահանջում է
մեզանից, մենք կստանանք արդարության պսակը: Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին:)
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Բացատրեք, որ «արդարության պսակի» ընդունումը իր մեջ ընդգրկում է
նմանվել Երկնային Հորը։ Հրավիրեք ուսանողներին գրատախտակին
թվարկել այն պահանջներից մի քանիսը, որոնք Տերը տվել է Եկեղեցու
երիտասարդներին, որպեսզի օգնի նրանց նմանվել Երկնային Հորը։

• Ինչո՞ւ է հնարավոր, որ երիտասարդներն ընտրեն հավատարիմ չլինել
այդ պահանջներից մի քանիսի։

• Ո՞ւմ եք ճանաչում, ով Պողոսի նման, նույնիսկ դժվարին
իրավիճակներում, հավատարիմ մնալու լավ օրինակ է ծառայում։ Ի՞նչ
են նրանք արել, որն այս սկզբունքի օրինակ է հանդիսանում։

Ամփոփեք Բ Տիմոթեոս 4․9–22 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ավարտեց իր նամակը և բացատրեց, որ չնայած իր գործի մեջ երբեմն
միայնակ է զգացել, Տերն իր հետ է եղել և զորացրել է իրեն։

Խրախուսեք ուսանողներին հավատարիմ մնալ և անել այն ամենն, ինչ
Տերը պահանջում է նրանցից։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ՝ Բ Տիմոթեոս 3․15–17
Հանձնարարեք ուսանողներին թուղթը ծալել երեք մասի՝ ստեղծելով երեք
սյունակ։ Այնուհետև բացել թուղթը և գրել Վարդապետություն բառն առաջին
սյունակի վերևում, Հանդիմանություն և ուղղում՝ երկրորդ սյունակի վերևում,
և Հրահանգներ և արդարություն՝ երրորդ սյունակի վերևում։

Հրավիրեք ուսանողներին մեկ շաբաթվա ընթացքում որպես էջանշան
օգտագործել այդ թուղթը և ամեն անգամ որևէ հատված կարդալիս գրել
համապատասխան բաժնում, թե որ նպատակին է այն վերաբերվում։
Օրինակ, Վարդապետություն վերնագրի տակ ուսանողները կարող են գրել
այն հատվածների հղումները և վարդապետությունները կամ
սկզբունքները, որոնք նրանք կարդում են։ Հանդիմանություն և ուղղում
վերնագրի տակ ուսանողները կարող են գրել հատվածների հղումները և
թե ինչպես են դրանք ուղղում իրենց սխալ գաղափարները,
ընտրությունները և վարքագիծը։ Իսկ Հրահանգներ և արդարություն
վերնագրի տակ ուսանողները կարող են գրել այն հատվածները, որոնք
հուշում են, թե ինչ բարի գործեր նրանք կարող են անել։

Խրախուսեք ուսանողներին իրենց թղթերը բերել մեկ շաբաթից, որպեսզի
կիսվեն իրենց փորձառություններով։ Կարող եք մի հիշեցում գրել ձեր
սուրբ գրություններում կամ ձեռնարկի մեջ, որպեսզի մեկ շաբաթ անց մի
կարճ քննարկում ունենաք՝ սուրբ գրությունների սերտման այդ
հատվածները վերանայելու համար։
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Պողոս Առաքյալի թուղթը
առ Տիտոս. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Տիտոսին ուղղված Պողոսի թուղթը, Տիմոթեոսին ուղղված նամակի նման,
պարունակում է հավիտենական խորհուրդ Պողոս Առաքյալից Եկեղեցու
տեղի ղեկավարին։ Պողոսը գրեց, որ «հավիտենական կյանքի հույսը»
առաջին անգամ Աստծո կողմից խոստացվել է նախաերկրային կյանքում
«հավիտենական դարերից առաջ» (Տիտոս 1․2)։ Նա ուսուցանեց, որ
սրբերը պետք է սպասեն այդ «երանելի հույսին» կամ վեհությանը և
Երկրորդ Գալուստին (Տիտոս 2․13)։ Պողոսը նաև գրեց Տիտոսին «միուս
անգամ ծնվելու ավազանովը» և «Սուրբ հոգու նորոգությունով»
վերաբերյալ, ակնարկելով մկրտության արարողության և սուրբ հոգին
ստանալու մաքրագործող ազդեցությունը, որոնք նախապատրաստում են
«հավիտենական կյանքի լույսով ժառանգ լինելուն» (Տիտոս 3․5, 7)։
Տիտոսին ուղղված Պողոսի ոգեշնչված խորհուրդը ուսումնասիրելով,
ուսանողները կմեծացնեն իրենց հավատն այն մասին, որ ավետարանի
վարդապետություններն ու արարողությունները հավիտենական կյանքի
հույս են բերում։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Տիտոսի գիրքը գրվել է Պողոսի կողմից (տես Տիտոս 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հավանաբար, Պողոսը Թուղթ առ Տիտոսին գրել է Ա և Բ Տիմոթեոսի
գրքերը գրելուց առաջ, մոտավորապես Ք․ծ․հ․ 64–65թթ․ (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը», scriptures.lds.org)։ Պողոսը Տիտոսին ուղղված
թուղթը գրեց Հռոմում իր առաջին բանտարկությունից առաջ։ Պողոսը չի
նշել, թե ինքը որտեղ է գտնվել Տիտոսի թուղթը գրելիս։

Ո՞ւմ համար է այն գրված և ինչո՞ւ:
Այդ թուղթը գրվել է Պողոսի կողմից և հասցեագրվել է Տիտոսին, ում
Պողոսն անվանեց «մեր ընդհանուր հավատքի սիրելի որդի» (Տիտոս 1․4)։
Տիտոսը հույն էր (Գաղատացիս 2․3) և Պողոսի կողմից դարձի էր եկել
դեպի ավետարանը (see Bible Dictionary, “Titus”)։ Իր դարձի գալուց հետո
Տիտոսը աշխատեց Պողոսի հետ ավետարանը տարածելու և Եկեղեցին
կազմակերպելու վրա (see Bible Dictionary, “Titus”)։ Նա
նվիրաբերություններ հավաքեց Երուսաղեմում գտնվող աղքատների
համար (տես Բ Կորնթացիս 8․6, 16–23) և նաև ուղեկցեց Պողոսին դեպի
Երուսաղեմի խորհուրդ (տես Գաղատացիս 2․1)։ Պողոսը վստահեց
Տիտոսին, որպեսզի նա Կորնթոսի Սրբերին տանի Պողոսի առաջին
թուղթը (տես Բ Կորնթացիս 7․5–15)։ Պողոսը գրեց Տիտոսին, որպեսզի
զորացնի նրան իր նշանակման մեջ և հոգ տանի Կրետեում գտնվող
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Եկեղեցու ճյուղի մասին՝ չնայած ընդդիմությանը (տես Տիտոս 1․5, 10–11,
2․15, 3․10)։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Այս նամակը Հովվական թղթերից մեկն է (ուղղված հովվին կամ Եկեղեցու
ղեկավարին) Ա և Բ Տիմոթեոսի հետ միասին (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»)։ Տիտոսի թուղթը ապացույց է հանդիսանում,
որ նախկինում Եկեղեցին հաստատվել է Միջերկրական ծովի հունական
Կրետե կղզում (տես Տիտոս 1․5)։ Տիտոսը կղզու համար նոր
Եպիսկոպոսներ կանչելու պատասխանատվություն էր կրում։ Պողոսը
թվարկեց Եպիսկոպոսների մի քանի հոգևոր որակավորումներ (տես
Տիտոս 1․6–9)։ Բացի դրանից, Պողոսը հատուկ խորհուրդ տվեց
տղամարդկանց, կանանց և ծառաներին՝ Սրբերին պատշաճ
վերաբերմունք դրսևորելու մասին (տես Տիտոս 2․2–10)։

Համառոտ շարադրանք
Տիտոս 1-ում Պողոսը հրահանգում է Տիտոսին կարգել Եկեղեցու
ղեկավարներ, իսկ հետո թվարկում է եպիսկոպոսների մի քանի
որակավորումներ։ Նա հրահանգում է Տիտոսին սաստել
հերետիկոսներին և հանդիմանել կեղծ ուսուցիչներին, ովքեր
«խոստովանում են, թե Աստծուն գիտեն, բայց իրենց գործերովն ուրանում
են Նրան» (Տիտոս 1․16)։

Տիտոս 2-ում Պողոսը խրախուսում է Տիտոսին հրահանգել Եկեղեցու
մեծահասակ անդամներին, որպեսզի նրանք օրինակ հանդիսանան
երիտասարդ Սրբերի համար։ Նա նաև խնդրում է Տիտոսին, որպեսզի նա
ուսուցանի ծառաներին հնազանդվել իրենց տերերին։ Պողոսը
բացատրում է այն ապրելակերպը, որին պետք է հետևեն աշակերտները,
մինչ նրանք պատրաստվում են Տիրոջ վերադարձին։ Նա նկարագրում է,
որ փրկագնումը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։

Տիտոս 3-ում Պողոսն ուսուցանում է, որ Եկեղեցու անդամները պետք է
լինեն բարեխիղճ քաղաքացիներ և Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ
հետևորդներ։ Մկրտության միջոցով մենք կարող ենք ստանալ
հավերժական կյանք՝ Տիրոջ շնորհի միջոցով։

ՏԻՏՈՍ
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Տիտոս
Նախաբան
Կրետեի Եկեղեցու ղեկավար Տիտոսին ուղղված իր թղթում
Պողոսը հորդորեց որ նա ողջամիտ վարդապետություն
ուսուցանի և խրատի մյուսներին։ Պողոսը նաև խորհուրդ
տվեց Տիտոսին ուսուցանել Սրբերին լինել արդարակյաց
օրինակներ, Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ

փրկագնման հույս ունենալ և շարունակել բարիք գործել։
(Նշում․ Այս դասի նախապատրաստության համար
օգտակար կլինի վերանայել seektruth.lds.org կայքի

սկզբունքները։)

Ուսուցման առաջարկներ
Տիտոս 1
Պողոսը հորդորում է Տիտոսին ուսուցանել ողջամիտ վարդապետություն և
խրատել Կրետեի Սրբերին և մյուսներին
Հրավիրեք ուսանողներին վերհիշել, երբ ինչ-որ մեկը Եկեղեցու և նրա
վարդապետության մասին դեմ է արտահայտվել։

• Ո՞րն է Եկեղեցին և նրա վարդապետությունը պաշտպանելու պատշաճ
եղանակը, երբ ինչ-որ մեկը դեմ է արտահայտվում։

Հրավիրեք ուսանողներին Տիտոսի գիրքն ուսումնասիրելիս փնտրել այն
ճշմարտությունները, որոնց օգնությամբ նրանք կիմանան, թե ինչպես
պատշաճ ձևով պաշտպանեն Եկեղեցին և նրա վարդապետությունը, երբ
ինչ-որ մեկը դեմ է արտահայտվում։

Հրավիրեք ուսանողներին գտնել Կրետե կղզին Աստվածաշնչյան
քարտեզներում, հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական
ճամփորդությունները»։) Բացատրեք, որ Պողոսն իր կյանքի վերջին
օրերին մի նամակ գրեց Տիտոսին, ով ծառայում էր Կրետեում որպես
Եկեղեցու ղեկավար։ Տիտոսը Պողոսի կողմից դարձի էր եկել մի քանի
տարի առաջ և իր մկրտությունից հետո ունեցել էր բազմաթիվ
հանձնարարություններ։ Իր թղթում Պողոսը խրախուսեց Տիտոսին և
խորհուրդներ տվեց նրա ծառայության վերաբերյալ։

Ամփոփեք Տիտոս 1․1–6 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը վկայեց
հավերժական կյանքի հանդեպ իր ունեցած հույսի մասին, քանի որ
Աստված խոստումներ էր տվել մեր նախամահկանացու գոյության
ժամանակ։ Պողոսը նաև բացատրեց, որ ինքը Տիտոսին ուղարկել էր
Կրետե կղզի, որպեսզի կարգուկանոն հաստատեր այնտեղի Եկեղեցում։
Պարտականություններից մեկը, որն ուներ Տիտոսը, այն էր, որ
տղամարդկանց կանչեր ծառայելու որպես եպիսկոպոսներ։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Տիտոս 1․7–8
հատվածները և ուշադրություն դարձնել այն հատկանիշներին, որոնք
անհրաժեշտ էին եպիսկոպոսին։ (Դուք կարող եք խրախուսել
ուսանողներին նշել այն, ինչ իրենք կգտնեն:)
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• Ըստ այդ հատվածների, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենար
եպիսկոպոսը։ (Կարող եք բացատրել, որ հանդուգն նշանակում է
ինքնահավան կամ ամբարտավան, իսկ «պիղծ շահ սիրող»
վերաբերում է այն փողերին, որոնք ձեռք են բերվել անազնիվ կամ այլ
անարդար ճանապարհներով։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այդ հատկանիշներն անհրաժեշտ
եպիսկոպոսների համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տիտոս 1․9
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել մյուս հատկանիշին, որը պետք է եպիսկոպոսներն ունենան։
Բացատրեք, որ «ողջամիտ վարդապետությունը» վերաբերում է ճշմարիտ
վարդապետությանը։

• Ո՞րն է մյուս հատկանիշը, որը եպիսկոպոսները պիտի ունենան։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «[ամուր] բռնվել» Աստծո խոսքից:

• Համաձայն 9-րդ հատվածի, ինչո՞ւ է կարևոր, որ եպիսկոպոսներն
ամուր բռնվեն Աստծո խոսքից։ (Որպեսզի կարողանան օգտագործել
ճշմարիտ վարդապետությունը, խրախուսեն ուրիշներին ապրել
ավետարանով և հանդիմանեն «հակառակորդներին»։ Հակառակորդն
այն մարդն է, ով դեմ է արտահայտվում կամ մերժում է գաղափարը
[այս դեպքում՝ ավետարանի ճշմարտացիությունը]։ Հակառակորդները
կարող են լինել և Եկեղեցու անդամներ, և ոչ անդամներ։)

• Ի՞նչ կարող ենք անել եպիսկոպոսների նման , երբ ամուր բռնվենք
Աստծո խոսքից։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ սկզբունքը.
Երբ մենք ամուր բռնվենք Աստծո խոսքից, կկարողանանք ճշմարիտ
վարդապետության օգնությամբ խրախուսել ուրիշներին ապրել
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով և հանդիմանել նրանց, ովքեր
հակառակվում են դրան։ Գրատախտակին գրեք այս սկզբունքը:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի Նախագահ Բոյդ Ք․ Փաքերի խոսքերը.
Դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն դարձնել ճշմարիտ
վարդապետության այն զորության վրա, որով կարող է օգնել
անհատներին ապրել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով։

«Ճշմարիտ վարդապետությունը, երբ ընկալվում է, փոխում է վերաբերմունքը
և վարքը:

Ավետարանի վարդապետությունների ուսումնասիրությունն ավելի արագ
կբարելավի վարքը, քան վարքի ուսումնասիրությունը կփոխի վարքը: … Այդ
պատճառով մենք այդքան խիստ ենք կարևորում ավետարանի
վարդապետությունների ուսումնասիրությունը» (“Little Children,” Ensign, Nov.

1986, 17)։

• Ըստ Նախագահ Փաքերի խոսքերի, ինչո՞ւ է այդքան կարևոր, որ
ուսումնասիրենք և սովորենք ճշմարիտ վարդապետությունը։
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Քննարկումներ փոքր խմբերով

Երբեմն օգտակար կլինի դասարանը բաժանել փոքր խմբերի, որպեսզի ուսանողները
կարողանան միասին մասնակցել քննարկմանը։ Փոքր խմբերով քննարկումները կարող են
արդյունավետ կերպով ընդգրկել այն ուսանողներին, ովքեր, կարծես թե, շեղվում են դասից
և կորցնում են իրենց հետաքրքրությունը և կարող են ուսանողների մոտ զարգացնել
հաղորդակցման հմտություններ և ամրացնել պատշաճ հասարակական ու հոգևոր
հարաբերություններ։

Դասարանի անդամներին բաժանեք երկու-երեք հոգանոց խմբերի։
Հանձնարարեք խմբերին աշխատել միասին և պատասխանել հետևյալ
հարցերին՝ գրելով պատասխանները դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում: Կարող եք հարցերը
գրել գրատախտակին։

1. Ի՞նչ կարող ենք անել, որ պատրաստ լինենք ուսուցանելու ճշմարիտ
վարդապետությունը, որպեսզի խրախուսենք ուրիշներին ապրել
ավետարանով։ (Տես Ալմա 17․2–4։)

2. Սուրբ գրություններից որո՞նք են այն օրինակները, երբ մեկը ճշմարիտ
վարդապետություն է ուսուցանել մյուսին, ով կասկած կամ թշնամանք է
տածել Եկեղեցու կամ նրա վարդապետության նկատմամբ։ (Ընդգրկեք
առնվազն մեկ օրինակ, երբ ինչ-որ մեկն ապաշխարել է ճշմարիտ
վարդապետությունն ուսուցանելու շնորհիվ։)

3. Ե՞րբ է ճշմարիտ վարդապետության մասին գիտելիքը համոզել ձեզ կամ
ձեր ճանաչած որևէ մեկին, ավելի լիարժեք ապրել Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանով։

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների իրենց պատասխաններով կիսվել դասարանի հետ։
Այնուհետև բացատրեք, որ չնայած ճշմարիտ վարդապետությունն օգնում
է մեզ խրախուսել մյուսներին ապրելու ավետարանով և հանդիմանել
նրանց, ովքեր ընդդիմանում են Եկեղեցուն, ոչ բոլոր մարդիկ կստանան
ճշմարտությունը։ Քանի որ բոլոր մարդիկ ունեն ազատ կամք, նրանք
կարող են ընդունել կամ մերժել Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ
վարդապետությունը։

Հրավիրեք ուսանողներին վերհիշել այս տարի մինչ այժմ նրանց սովորած
սուրբ գրությունների սերտման հատվածները։

• Սուրբ գրությունների սերտման ո՞ր հատվածները հատկապես
օգտակար կլինեն՝ խրախուսելու ուրիշներին ապրել ավետարանով։

• Սուրբ գրության սերտման ո՞ր հատվածները կօգնեն հանդիմանել
նրանց, ովքեր ընդդիմանում են Եկեղեցուն։
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Խրախուսեք ուսանողներին շարունակել սերտել սուրբ գրությունների
կարևոր հատվածները, որպեսզի պատրաստված լինեն ուսուցանելու
ճշմարիտ վարդապետությունը մյուսներին։

Ամփոփեք Տիտոս 1․10–16 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսն
ուսուցանեց Տիտոսին, որ եպիսկոպոսները պետք է ապավինեն ճշմարիտ
վարդապետությանը, որովհետև նրանց մեջ կային շատ խաբեբաներ ու
կեղծ ուսուցիչներ։ Նա խորհուրդ տվեց Տիտոսին հանդիմանել կեղծ
ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք թողնեին իրենց սխալները և «առողջ
լինեն հավատքում» (13-րդ հատված)։ Պողոսը նաև բացատրեց, որ նրանք
ովքեր պիղծ են, ձևացնում են, որ ճանաչում են Աստծուն, բայց իրենց
գործերով մերժում են Նրան։

Տիտոս 2
Պողոսը պատվիրում է Տիտոսին ուսուցանել Կրետեում ապրող Սրբերին՝
ապրելու ճշմարիտ վարդապետությամբ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տիտոս 2․1
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Պողոսն ուրիշ ինչ հրահանգեց, որ Տիտոսն աներ ճշմարիտ
վարդապետության հետ։

• Պողոսն ուրիշ ի՞նչ հրահանգեց, որ Տիտոսն աներ ճշմարիտ
վարդապետության հետ։ (Ուսուցանել այն Կրետեի Սրբերին։)

Գրատախտակին գրեք հետևյալ բառերը. Տղամարդիկ, Կանայք, Երիտասարդ
Կանայք և Երիտասարդ Տղամարդիկ։

Դասարանի երիտասարդ կանանց հանձնարարեք մտքում կարդալ
Տիտոս 2․3–5 հատվածները և փնտրել Պողոսի խորհուրդն այն մասին, թե
ինչպես պետք է ծեր կանայք ապրեն, և ինչ պետք է ուսուցանեն
երիտասարդ կանանց։ Երիտասարդ տղամարդկանց հանձնարարեք
մտքում կարդալ Տիտոս 2․2, 6–8 հատվածները և փնտրել Պողոսի
խորհուրդն այն մասին, թե ինչպես պետք է ապրեն ծեր և երիտասարդ
տղամարդիկ։

Նշում. Եթե հարցեր առաջանան «իրենց մարդկանց հնազանդ» կանանց
վերաբերյալ (հատված 5), կարող եք անդրադառնալ Եփեսացիս 5–6-ի
դասի նյութերին։

• Ըստ Պողոսի ուսմունքների, ինչպե՞ս պետք է ապրեն ծեր
տղամարդիկ, ծեր կանայք, երիտասարդ կանայք, երիտասարդ
տղամարդիկ։ (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին՝ համապատասխան վերնագրերի տակ կամ
ուսանողներին հրավիրեք գրատախտակի մոտ իրենց
պատասխանները գրելու համար։ Միգուցե անհրաժեշտություն
առաջանա բացատրել որոշ բառերի նշանակությունը։ Օրինակ, զգաստ
նշանակում է հանգիստ կամ լուրջ, խոհեմ նշանակում է
ինքնակառավարելի, իսկ անկեղծություն նշանակում է հարգալից։)
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• Ո՞րն է «Ամեն կողմանէ քո անձը բարի գործերի օրինակ դնելով»
արտահայտության նշանակությունը։ (հատված 7)։ (Ավետարանով
ապրելու լավ օրինակ ծառայել։)

• Ելնելով Տիտոսին տված Պողոսի խորհրդից, ի՞նչ պետք է անեն Հիսուս
Քրիստոսի հետևորդները։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն կարևոր է, որ նրանք նշեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները պետք է լավ
օրինակ լինեն ուրիշների համար։)

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց ծխից կամ ճյուղից մի ծեր
մարդու մասին, ով ավետարանով ապրելու լավ օրինակ է ծառայել և եղել
է նվիրված դրան։ Խնդրեք ուսանողներին պատմել այդ մարդու մասին և
բացատրել, թե ինչպես է այդ մարդու օրինակն օգնել իրենց։

Հրավիրեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին թվարկված
վարքագծերից մեկը և նպատակ դնել այդ վարքագիծն ընդօրինակել
իրենց կյանքում, որպեսզի նրանց լավ օրինակն օրհնի մյուսներին։

Ամփոփեք Տիտոս 2․9–10 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
խորհուրդ տվեց Տիտոսին ուսուցանել Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր
ծառաներ էին, լինել ազնիվ և ամեն բանի մեջ համաձայն իրենց տերերի
հետ։ Լինելով ազնիվ և հնազանդ, Եկեղեցու այդ անդամները կպատվեին
Տիրոջը և լավ օրինակներ կլինեին իրենց տերերի համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տիտոս 2․11–15
հատվածները։ Խնդրեք այդ ուսանողին նաև կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը, Տիտոս 2․11 (Տիտոս 2․11, տողատակի
ծանոթագրություն բ)։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե բոլոր մարդկանց համար ինչը հնարավոր
դարձրեց Աստծո շնորհը, և ինչ արեց Քրիստոսը մեզ բոլորիս համար։

• Աստծո շնորհը ի՞նչը հնարավոր դարձրեց բոլոր մարդկանց համար։

• Համաձայն 12-րդ հատվածի, ի՞նչ պետք է անենք, որ արժանի լինենք
Աստծո շնորհին։

• Ի՞նչ ենք սովորում 14-րդ հատվածի Պողոսի ուսմունքներից այն մասին,
թե ինչ արեց մեզ համար Հիսուս Քրիստոսը։ (Ուսանողները պետք է
բացահայտեն նմանատիպ մի ճշմարտություն. Հիսուս Քրիստոսն Իր
անձը տվեց մեզ համար, որպեսզի կարողանա փրկագնել և
մաքրագործել մեզ։ Կարող եք առաջարկել ուսանողներին նշել 14-րդ
հատվածի այն արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում են այս
ճշմարտությունը։)

Նշեք, որ «հատուկ ժողովուրդ» արտահայտությունը (հատված 14)
վերաբերում է Տիրոջ թանկագին ժողովրդին, ում նա գնել կամ փրկագնել է
(տես Ա Պետրոս 1․18–19, 2․9) և ովքեր ուխտել են պահել Նրա
պատվիրանները (տես Ելից 19․5–6)։
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Տիտոս 3
Պողոսն ասում է Տիտոսին, թե ինչ պետք է անեն Կրետեում ապրող Սրբերն
իրենց մկրտությունից հետո։

Ամփոփեք Տիտոս 3․1-2 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը խորհուրդ
տվեց Տիտոսին ուսուցանել Կրետեում ապրող Սրբերին հնազանդվել
երկրի օրենքներին և լինել բարի ու հեզ ուրիշների հետ ունեցած իրենց
հարաբերություններում։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Տիտոս 3․3–8 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Պողոսի խոսքերի, ինչպե՞ս էր Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը փոխել իրեն և Կրետեի Սրբերին։

• Ըստ 3-րդ հատվածի, ինչպե՞ս Պողոսը բնութագրեց իրեն և Եկեղեցու
մյուս անդամներին՝ նախքան Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին
իմանալը։

• Ըստ 5-6-րդ հատվածների, ի՞նչը փոխեց մարդկանց։

• Ըստ 7-րդ հատվածի, ի՞նչ կպատահի մարդկանց հետ՝ Հիսուս
Քրիստոսի շնորհի միջոցով նրանցհետ տեղի ունեցած փոփոխության
արդյունքում։

Խնդրեք ուսանողներին խորհել այն մասին, թե ինչպես են իրենք փոխվել
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի շնորհիվ:

• Ըստ 8-րդ հատվածի, ի՞նչ խորհուրդ տվեց Պողոսը, որ Սրբերն անեն
իրենց փոխվելուց և մկրտվելուց հետո։

Ամփոփեք Տիտոս 3․9-15 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
խորհուրդ տվեց Սրբերին հեռու մնալ պառակտող մարդկանց հետ
վիճելուց։ Պողոսը նաև խնդրեց, որ Տիտոսն իրեն այցելության գար
Մակեդոնիայում։

Ավարտեք՝ վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
բացահայտվեցին այս դասին։

ԴԱՍ  133
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Պողոս Առաքյալի թուղթը
առ Փիլիմոն. նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Փիլիմոնին ուղղված թուղթն անձնական խորհուրդ է Պողոսի կողմից, որը
վերաբերում է Փիլիմոնի ստրուկ Ոնեսիմոսին առնչվող իրավիճակին։
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն այս թուղթը, նրանք կսովորեն, որ երբ
մարդիկ միանում են Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցուն, նրանք դառնում են
քույրեր և եղբայրներ ավետարանով (տես Փիլիմոն 1․16)։ Ուսանողները
նաև կհասկանան այն պարտականության կարևորությունը, որ Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտները պետք է ողորմածություն և ներողամտություն
դրսևորեն ուրիշների հանդեպ (տես Փիլիմոն 1․16–17)։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել Թուղթ առ Փիլիմոնը (տես Փիլիմոն 1․1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Փիլիմոնին ուղղված թուղթը գրվել է Պողոսի կողմից, երբ Առաքյալն
առաջին անգամ բանտարկված է եղել Հռոմում, մոտավորապես՝
Ք․ծ․հ 60–62թթ․ (տես Փիլիմոն 1․1, 9, Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Պողոսի
թղթերը», scriptures.lds.org)։

Ո՞ւմ համար էր այն գրված և ինչո՞ւ:
«Այդ թուղթն անձնական նամակ է Ոնեսիմոսի մասին, մի ստրուկի, ով
թալանել էր իր տիրոջը՝ Փիլիմոնին և փախել Հռոմ» (Bible Dictionary,
“Pauline Epistles”)։ Հավանաբար, Փիլիմոնը հույն նորադարձ էր և բնակվում
էր Կողոսիայում (տես Կողոսացիս 4․9)։ Նա թույլ էր տալիս, որ Եկեղեցու
հավաքները անցկացվեին իր տանը (տես Փիլիմոն 1․2, 5)։ Փախուստից
հետո Ոնեսիմոսը միացավ Եկեղեցուն և դարձավ «սիրելի եղբայր …
Տիրոջ կողմանե» (Փիլիմոն 1․16, տես Փիլիմոն 1․10–12)։

Պողոսը գրեց Փիլիմոնին, որպեսզի հորդորեր նրան հետ վերցնել
Ոնեսիմոսին` որպես եղբայր ավետարանով և չենթարկել խիստ
պատժամիջոցների, որոնք սովորաբար սահմանված էին փախուստի
դիմած ստրուկների դեպքում (տես Փիլիմոն 1:17). Պողոսը նույնիսկ
առաջարկեց փոխհատուցել ցանկացած ֆինանսական կորուստ, որը
Փիլիմոնը կրել էր Ոնեսիմոսի պատճառով (տես Փիլիմոն 1․18–19)։

Որո՞նք են այս գրքի հատկանշական
առանձնահատկությունները:
Փիլիմոնի գիրքը ամենակարճն է և, հավանաբար, ամենախիստ
անձնականը Պողոսի թղթերի մեջ։ Այն մի նամակ է, որն ուղղված է
անհատի, և որպես այդպիսին, այն չի պարունակում վարդապետական
մեծ բովանդակություն։ Այնուամենայնիվ, Պողոսի խնդրանքը Փիլիմոնին`
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հաշտվելու ծառա Ոնեսիմոսի հետ, լուսաբանում է, թե ինչպես են
ավետարանի վարդապետությունները կիրառվում առօրյա կյանքում, այս
դեպքում ցույց տալով, որ Հիսուս Քրիստոսի հետ ունեցած մեր
հարաբերությունները ընտանեկան կապ են ստեղծում Քրիստոսի բոլոր
հետևորդների հետ և ընդգծում են ողորմածության և ներողամտության
կարևորությունը։

Համառոտ շարադրանք
Փիլիմոն 1 Պողոսը գովում է Փիլիմոնին Սրբերի հանդեպ ցուցաբերած իր
սիրո համար։ Պողոսը պատմում է Փիլիմոնին, որ նրա փախուստի դիմած
ստրուկը` Ոնեսիմոսը, դարձի էր եկել դեպի ավետարանը։ Պողոսը
խնդրում է Փիլիմոնին Ոնեսիմոսին հետ ընդունել որպես եղբայր
Տիրոջով։ Պողոսը առաջարկում է փոխհատուցել ցանկացած
ֆինանսական կորուստ, որը Փիլիմոնը կրել էր Ոնեսիմոսի պատճառով։

ՓԻԼԻՄՈՆ
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ԴԱՍ 134

Փիլիմոն
Նախաբան
Պողոսը գովեց Փիլիմոնին իր հավատի, Հիսուս Քրիստոսի
և իր ընկերակից Եկեղեցու անդամների հանդեպ սիրո
համար։ Պողոսը խորհուրդ տվեց Փիլիմոնին նրանից

փախած ծառա Ոնեսիմոսին հետ ընդունել որպես եղբայր
ավետարանում։

Ուսուցման առաջարկներ
Փիլիմոն 1
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Փիլիմոնին նրանից փախած ծառա Ոնեսիմոսին
հետ ընդունել որպես եղբայր ավետարանում։

Խնդրեք ուսանողներին մտովի պատկերացնել իրենց ծխի կամ ճյուղի
երիտասարդներին։ Նշեք, որ որպես Եկեղեցու անդամներ, մենք
պարտավոր ենք սերտ շփում ունենալ մեզանից տարբեր մարդկանց հետ։

• Ինչպե՞ս են ձեր ծխերի և ճյուղերի երիտասարդները տարբեր մեկը
մյուսից։ (Հիշեցրեք ուսանողներին հարգանքով խոսել
միմյանց մասին։)

Նշեք, որ որպես Եկեղեցու անդամներ, մենք նաև հաճախ հանդիպում ենք
նոր մարդկանց հետ։ Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ ինչ-որ
մեկը միանում է իրենց ծխին կամ ճյուղին։

• Ի՞նչ սոցիալական դժվարությունների է մարդը բախվում, երբ միանում
է Եկեղեցուն կամ փոխում իր ծուխը կամ ճյուղը։ (Եթե ուսանողներից
որևէ մեկը վերջերս է միացել Եկեղեցուն կամ փոխել իր ծուխը կամ
ճյուղը, հրավիրեք նրանց նկարագրել իրենց ունեցած սոցիալական
դժվարությունները։)

Խնդրեք ուսանողներին խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ․

• Ինչպե՞ս եք դուք վերաբերվում Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր
ունեն տարբեր վարքագիծ, տարբեր հետաքրքրություններ կամ
պատկանում են սոցիալական տարբեր խմբերի։

• Ինչպե՞ս եք վերաբերվում ձեր ծխերի կամ ճյուղերի նոր անդամներին։

Հրավիրեք ուսանողներին Պողոսի թուղթն առ Փիլիմոնին
ուսումնասիրելիս փնտրել այն ճշմարտությունը, որը կկարգավորի նրանց
հարաբերությունները իրենց ընկերակից անդամների հետ։

Բացատրեք, որ Պողոսը գտնվում էր բանտում, երբ գրեց Փիլիմոնին, ով,
հավանաբար, հույն նորադարձ էր։ Ամփոփեք Փիլիմոն 1․1-3
հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը սկսեց իր թուղթը՝ ողջունելով
Փիլիմոնին և ուրիշներին, այդ թվում Փիլիմոնի տանը հավաքվող
մարդկանց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիմոն 1․4–7
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
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ուշադրություն դարձնել, թե ինչու Պողոսը փառաբանեց Փիլիմոնին։
Բացատրեք, որ այս համատեքստում հաղորդակցությունը վերաբերում է
մասնակցությանը և անդամությանը (տես հատված 6, տողատակի
ծանոթագրություն ա), իսկ «պտղաբեր լինի» արտահայտությունը
նշանակում է ակտիվ դառնալ կամ ազդեցություն թողնել (տես հատված 6,
ծանոթագրություն բ)։

• Ի՞նչու Պողոսը փառաբանեց Փիլիմոնին։ (Փիլիմոնի հավատի և Հիսուս
Քրիստոսի ու իր ընկերակից Եկեղեցու անդամների հանդեպ սիրո
շնորհիվ։ Կարող եք բացատրել, որ երբ Պողոսն ասաց, որ «Սրբերի
սրտերը քեզանով հանգիստ [գտան]» [հատված 7], նա նկատի ուներ,
որ նրանց սրտերը վերակենդանացվեցին Փիլիմոնի կողմից։)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
տեղեկություններն այս թղթում գտնվող մի իրավիճակի մասին, որին
Պողոսն անդրադարձավ․

Փիլիմոնը Ոնեսիմոս անունով մի ծառա կամ ստրուկ ուներ, ով փախել էր և գուցե ինչ-որ
բան էր գողացել Փիլիմոնից (տես Փիլիմոն 1․18)։ Ստրկությունը չէր դիտվում որպես չարիք
Նոր Կտակարանի հրեա-քրիստոնեական մշակույթում և աջակցվում էր հռոմեական
օրենքով։ Փախած ստրուկներին պատժում էին` դաժանաբար ծեծի ենթարկելով, ճակատին
դրոշմակնիք դնելով և նույնիսկ սպանելով։ Փախչելուց հետո Ոնեսիմոսը հանդիպել էր
Պողոս Առաքյալին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիմոն 1․8–12
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ խնդրեց կամ միջնորդեց
Փիլիմոնին անել։ Կարող եք բացատրել, որ 8-րդ հատվածում հրամայել
բառը նշանակում է պատվիրել, իսկ արժան բառը նշանակում է պատշաճ
կամ համապատասխան։

• Պողոսն ի՞նչ խնդրեց Փիլիմոնին անել։

• Եթե լինեիք Փիլիմոնի փոխարեն, ի՞նչ կմտածեիք կամ զգայիք, եթե
ստանայիք Պողոսի խնդրանքը։

Մատնանշեք «ծնեցի իմ կապանքներում» արտահայտությունը
(հատված 10)։ Բացատրեք, որ ծնել բառի իմաստը ինչ-որ մեկին կյանք
պարգևելն է։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսն այդ արտահայտությամբ։
(Բանտում գտնվելու ժամանակ Պողոսն օգնեց Ոնեսիմոսին նոր կյանք
սկսել և հետևել Հիսուս Քրիստոսին։)

Ամփոփեք Փիլիմոն 1․13–14 հատվածները և բացատրեք, որ Պողոսը
ցանկացավ Ոնեսիմոսին պահել իր մոտ, որպեսզի նա օգներ իրեն,
սակայն Պողոսը դա չէր ցանկանում անել առանց Փիլիմոնի
համաձայնության։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիմոն 1․15–16
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
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ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչպես խրախուսեց Փիլիմոնին
վերանայել իր հարաբերությունները նորադարձ Ոնեսիմոսի հետ։

• Ըստ 16-րդ հատվածի, ինչպե՞ս պետք է Փիլիմոնը վերաբերվեր
Ոնեսիմոսին։

• Փիլիմոնի համար ինչո՞ւ էր դժվար Ոնեսիմոսին վերաբերվել որպես
«իր սիրելի եղբոր»։ (Պատասխանները կարող են լինել այն, որ նրանք
պատկանում էին տարբեր սոցիալական և տնտեսական դասերի, և որ
Ոնեսիմոսը, ըստ տեղի սովորույթների, անարդար էր վարվել
Փիլիմոնի հետ։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 16-րդ հատվածից
ավետարանի շնորհիվ ուրիշների հետ ունեցած մեր
հարաբերությունների մասին։ (Օգնեք ուսանողներին բացահայտել
նմանատիպ մի ճշմարտություն. Մենք եղբայրներ և քույրեր ենք
ավետարանում։ Գրեք այս ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Ի՞նչն է մեզ եղբայրներ և քույրեր դարձնում ավետարանում։

Անհրաժեշտության դեպքում բացատրեք, որ մենք բոլորս Երկնային Հոր
հոգևոր զավակներն ենք (տես Եբրայեցիս 12․9) և այդպիսով, բոլորս էլ
եղբայրներ և քույրեր ենք։ Բացի դրանից, մկրտության և հաստատման
արարողությունների, Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի
շարունակական կիրառման, հնազանդության և մշտական
ապաշխարության միջոցով մենք հոգևոր առումով վերստին ծնվել ենք։
Այսպիսով, մենք դառնում ենք Հիսուս Քրիստոսի որդիներն ու դուստրերը
(տես Մոսիա 5․7), և հետևաբար,Նրա ուխտյալ ընտանիքում դառնում ենք
եղբայրներ և քույրեր։ Անկախ մեր սեռից, տարիքից, անցյալից կամ
սոցիալական դրությունից, մենք դառնում ենք հավասար Աստծո
արքայությունում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ միտքը. Դասարանի անդամներին
խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե իրենց նոր բացահայտած
ճշմարտությունն ինչպես կարող է ազդել միմյանց, հատկապես Եկեղեցու
նոր անդամների հետ ունեցած փոխհարաբերությունների վրա։

«Միշտ ազնիվ զգացումներ եմ ապրել, երբ կարդացել եմ Պողոսի թուղթն առ
Փիլիմոնին։ Այն մեզ ուսուցանում է մի սկզբունք և հոգի ավետարանի
եղբայրության վերաբերյալ։ …

Ոգևորիչ և ուրախալի է տեսնել, թե ինչպես է այդ նույն հոգին աշխատում
Եկեղեցով մեկ, տեսնել, թե ինչպես են Սրբերը գրկախառնվում, օգնում,
աջակցում և աղոթում նրանց համար, ովքեր ամեն օր մտնում են Տիրոջ

արքայություն։ Շարունակեք հասնել իրար և շատերին, ովքեր կմտնեն Եկեղեցի։ Ողջունեք
նրանց, սիրեք և ընկերացեք նրանց հետ։

Ցավոք, եղել են հազվադեպ դեպքեր, երբ մեզանից ոմանք այդպես չեն վարվել, ովքեր
մերժել են նրանց, ում Տերն ընդունել է մկրտության միջոցով։ Եթե Տերը «ամոթ չի համարում
նրանց եղբայր կոչել» (Եբր. 2․11), ապա թույլ տվեք … բռնել մեր եղբայրների և քույրերի
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ձեռքը և բարձրացնել նրանց մեր մտահոգության և սիրո շրջանակները» (“Always a Convert
Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year,” Ensign, Sept. 1975, 4)։

• Համաձայն Նախագահ Քիմբալի, ինչպե՞ս պետք է ավետարանով
եղբայրներն ու քույրերը վերաբերվեն միմյանց։

Հիշեցրեք ուսանողներին այն հարցերի մասին, որոնց շուրջ նրանց խնդրել
էիք մտածել դասի սկզբում, որոնք վերաբերում էին այն բանին, թե ինչպես
են նրանք վերաբերվում Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր տարբերվում
են իրենցից, կամ ովքեր նոր են իրենց ծխում, կամ ճյուղում։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որպեսզի հասկանանք, որ մենք
եղբայրներ և քույրեր ենք ավետարանում։

• Ե՞րբ եք նկատել, որ ինչ-որ մեկը մյուսներին վերաբերվել է որպես
եղբայրների և քույրերի ավետարանում։

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին բացահայտել Փիլիմոնին
ուղղված Պողոսի թղթում լուսաբանված մեկ այլ ճշմարտություն, խնդրեք
նրանց վերհիշել իրենց կյանքից մի դրվագ, երբ ինչ-որ մեկը վիրավորել
կամ նեղացրել է իրենց։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Փիլիմոն 1․17 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ խորհուրդ տվեց
Փիլիմոնին։

• Ի՞նչ խորհուրդ տվեց Պողոսը Փիլիմոնին։

Բացատրեք, որ Պողոսը խնդրում էր Փիլիմոնին, որպեսզի նա
Ոնեսիմոսին ընդուներ նույն կերպ, ինչպես Փիլիմոնը կընդուներ
Պողոսին։ Այդ հրահանգներին հետևելով, Փիլիմոնը պետք է հրաժարվեր
այն խիստ պատիժներից, որոնց սովորաբար ենթարկում էին փախած
ստրուկներին։

• Ինչպես լուսաբանված է Փիլիմոնին ուղղված Պողոսի ցուցումներում,
ի՞նչ պատասխանատվություն ունեն Հիսուս Քրիստոսի բոլոր
աշակերտներն այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր վիրավորել կամ
նեղացրել են իրենց։ (Օգնեք ուսանողներին բացահայտել հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները ողորմածություն
ու ներողամտություն են ցուցաբերում ուրիշների նկատմամբ։ Գրեք
այս ճշմարտությունը գրատախտակին):

• Ինչու՞ է երբեմն դժվար ողորմածություն ու ներողամտություն
ցուցաբերել ուրիշների նկատմամբ։

Նշեք, որ ողորմածություն ու ներողամտություն ցուցաբերելով այն
մարդկանց նկատմամբ, ովքեր նեղացրել են մեզ, դեռևս չի նշանակում
անհետևանք թողնել նրանց գործողությունները, ոչ էլ դա նշանակում է, որ
պետք է անմիջապես վերականգնենք նրանց հանդեպ մեր
վստահությունը։ Փոխարենը, դա նշանակում է, որ մենք կարեկցանքով ենք
վերաբերվում ուրիշներին և հեռացնում ենք ցանկացած վիրավորանք,
զայրույթ կամ ցավ, որը մենք պահում ենք մեր մեջ։ Երբ
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նպատակահարմար է, մենք նաև թույլ ենք տալիս մեզ նեղացնողներին
կրկին ձեռք բերել մեր վստահությունը։ Թեպետ ուրիշներին ներելը
կարող է դժվար լինել, մենք կարող ենք Երկնային Հորից օգնություն
խնդրել և Նա կօգնի մեզ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Փիլիմոն 1․18–21
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Պողոսն ինչ առաջարկեց անել ի օգուտ
Ոնեսիմոսի ։

• Պողոսն ի՞նչ առաջարկեց անել ի օգուտ Ոնեսիմոսի։ (Հատուցել
Փիլիմոնին այն գումարները, որոնք Փիլիմոնը կորցրել էր Ոնեսիմոսի
պատճառով։)

• Ինչպե՞ս է Պողոսի արարքը ի օգուտ Ոնեսիմոսի, նման ի օգուտ մեզ
կատարած Փրկիչի արարքին։ (Ճիշտ այնպես, ինչպես Պողոսը
բարեխոսեց Ոնեսիմոսի օգտին, Հիսուս Քրիստոսը բարեխոսեց մեր
օգտին և Երկնային Հոր առաջ պաշտպանեց մեր դատը [տես ՎևՈւ
45․3–5]։ Հիսուս Քրիստոսը նաև վճարեց այն հոգևոր պարտքը, որը
մենք պարտական էինք մեր մեղքերի համար։)

• Ինչպե՞ս կարող է մեր օգտի համար Հիսուս Քրիստոսի կատարած
գործերի հիշողությունն օգնել մեզ ողորմածություն ու
ներողամտություն ցուցաբերել ուրիշների նկատմամբ:

Ուսանողներին բաժանեք երեք կամ չորս հոգանոց խմբերի (կամ
այդ վարժությունը կատարեք դասարանով, եթե չունեք

բավականաչափ ուսանողներ խմբերի բաժանելու համար)։
Յուրաքանչյուր խմբին տվեք հետևյալ հրահանգներից մեկական օրինակ՝
թերթիկների տեսքով։

Փիլիմոն 1
Ձեր խմբի հետ քննարկեք հետևյալ հարցերը։ Պատասխանելիս համոզվեք, որ չեք կիսվել
անձնական կամ գաղտնի տեղեկություններով։

• Ե՞րբ եք Փիլիմոնի նման ցանկացել ողորմածություն ու ներողամտություն ցուցաբերել որևէ
մեկի հանդեպ։ Ինչպե՞ս կարողացաք ողորմածություն ցուցաբերել ու ներել այդ
անձնավորությանը։ Ինչպե՞ս եք օրհնվել դրա արդյունքում։

• Ե՞րբ եք Ոնեսիմոսի նման հույս ունեցել ողորմածություն ու ներողամտություն ստանալ մեկ
այլ մարդուց։ Ինչպե՞ս եք ջանացել ողորմածություն ու ներողամտություն ստանալ այդ
անձնավորությունից։ Ինչպե՞ս եք օրհնվել դրա արդյունքում։

• Ե՞րբ եք Պողոսի նման միջնորդ հանդիսացել ներում փնտրող և ողորմածություն ու
ներողամտություն շնորհող մարդկանց միջև։ Ինչպե՞ս եք օգնել սխալ արարք կատարողին
ներում ստանալ, իսկ տուժողին` ներել այդ մարդուն։

Երբ ուսանողներն այդ հարցերը քննարկեն իրենց խմբերում,
յուրաքանչյուր խմբից մեկական ուսանողի հրավիրեքդասարանի հետ
կիսվել այդ իրավիճակներից մեկի մասին իրենց փորձառությունով կամ
խմբի անդամներից որևէ մեկի փորձառությունով (խմբի անդամի
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համաձայնության դեպքում)։ (Մեկ այլ մոտեցումն այն է, որ յուրաքանչյուր
ուսանողի տրամադրեք հարցերի մեկական օրինակ կամ փակցնեք
հարցերը գրատախտակին և հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել
այդ հարցերին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում։ Բավարար ժամանակ
տրամադրելուց հետո հրավիրեք կամավոր մի քանի ուսանողների
դասարանի հետ կիսվել իրենց գրածով։)

Զգուշությամբ ընտրեք ուսուցման համար նախատեսված
վարժությունները

Նկատի ունեցեք, որ ուսուցման համար նախատեսված տարբեր վարժությունները տարբեր
տրամադրություն ու վերաբերմունք են խթանում ուսանողների մեջ։ Որոշ դասարանների
համար փոքր խմբերի քննարկումներից առաջացած աշխուժությունը կարող է օգտակար
լինել, իսկ մյուս դասարաններում ավելի շատ օգտակար կլինի անհատական
խորհրդածությունը և գրավոր վարժությունը։ Մտածեք սուրբ գրության հատվածների
բովանդակության շուրջ, փնտրեք Հոգու առաջնորդությունը և ճիշտ գնահատեք ձեր
ուսանողների կարիքները, երբ որոշում եք, թե ուսուցման համար նախատեսված որ
վարժություններն առավել օգտակար կլինեն նրանց համար։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի ողորմածություն և
ներողամտություն ցուցաբերեն ուրիշների նկատմամբ։ Խրախուսեք
ուսանողներին կիրառել իրենց գրածները։
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Պողոս Առաքյալի Թուղթը
առ Եբրայեցիս.
ներածություն
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Եբրայեցիս գիրքը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի գերազանցության մասին:
Նա հրեշտակներից բարձր է և ունի ավելի մեծ անուն ու ավելի բարձր
կոչում: Հրեշտակներն Աստծո ծառաներն են, բայց Հիսուս Քրիստոսը Նրա
Որդին է: Այս գիրքը նաև ուսուցանում է, որ Հիսուսը Մովսեսից առավել է,
և որ Նրա սպասավորումն առաջ բերեց նոր ուխտը, որը Մովսեսի օրենքի
ներքո գտնվող հին ուխտից գերազանց է: Որպես Մելքիսեդեկյան
Քահանայության Ավագ Քահանայապետ` Նրա քահանայությունն ավելի
մեծ է, քան Մովսեսի օրենքի ներքո գտնվող քահանայապետերի
քահանայությունը:

Մինչ սուրբ գրությունները լի են Հիսուս Քրիստոսի քավիչ
զոհաբերության, Նրա Հարության ու երկինք Համբարձման մասին
հղումներով` Եբրայեցիս գիրքն ընդգծում է Քավիչի շարունակվող գործը
բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր հնազանդությամբ ու հավատքով դառնում
են դեպի Նա: Եբրայեցիս գրքի ուսումնասիրությունը կարող է օգնել
ուսանողներին հասկանալ Քավության վարդապետությունն ու ոգեշնչել
նրանց ապրել Երկնային Հոր ու Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքով:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Վերջին օրերի Սրբերից շատերն ընդունում են, որ Եբրայեցիս գրքի
հեղինակը Պողոսն է (տես Bible Dictionary, “Pauline Epistles”):
Այնուամենայնիվ, որոշ մարդիկ կասկածում են, թե արդյոք Պողոսն է գրել
այս թուղթը, քանի որ դրա ոճն ու խոսքը տարբերվում են Պողոսի մյուս
նամակներից: Ըստ տարածված կարծիքի, նույնիսկ, եթե Պողոսն անձամբ
չի գրել այն, մտքերը պատկանում են նրան, քանի որ Եբրայեցիս գրքի
վարդապետությունը համահունչ է Պողոսի մյուս նամակների
վարդապետություններին: Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը որոշ
արտահայտություններ է վերագրել Պողոս Առաքյալին Եբրայեցիս գրքից
(տես Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ (2007), 112):
Համաձայն այս ձեռնարկի` մենք ընդունում ենք Պողոսին որպես հեղինակ:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք չգիտենք, թե երբ է գրվել Եբրայեցիներին ուղղված Պողոսի նամակը:
Մենք նաև չգիտենք ստույգ, թե երբ է այն գրվել: Այնուամենայնիվ,
շատերը ենթադրում են, որ այն գրվել է մոտ Մ.Թ. 60-62 թվականներին,
նույն ժամանակ, ինչ Պողոսի նամակնկները` ուղղված Փիլիպպեցիներին,
Կողոսացիներին, Եփեսացիներին և Փիլիմոնին (տես Guide to the
Scriptures, “Pauline Epistles,” scriptures.lds.org):
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Ու՞մ համար է գրված այն և ինչու՞:
Պողոսը գրեց Եբրայեցիներին ուղղված թուղթը, որպեսզի խրախուսեր
Եկեղեցու հրեա անդամներին պահել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իրենց
հավատքն ու չվերադառնալ իրենց նախկին ապրելակերպին (տես
Եբրայեցիս 10.32-38):

Հրեա քրիստոնյաներից շատերը, զանազան տանջանքների ճնշման
ներքո, ըստ երևույթին հեռանում էին Եկեղեցուց և վերադառնում էին
հրեական հավաքատան երկրպագության հարաբերական
ապահովության մեջ (տես Եբրայեցիս 10.25, 38-39): Պողոսը ցանկանում էր
ցույց տալ այս հրեա քրիստոնյաներին, որ Մովսեսի օրենքն ինքնին
ուղղված էր դեպի Հիսուս Քրիստոսն ու Իր Քավութունը` որպես
փրկության ճշմարիտ աղբյուր:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Բացի նամակ լինելուց, Եբրայեցիս գիրքը նաև մի ընդարձակ քարոզ է, որը
բազմիցս վերաբերում է Իսրայելի սուրբ գրություններին ու բարքերին: Դա
սուրբ գրքի ամենաերկար քարոզն է այն մասին, թե ինչու և ինչպես է
Հիսուս Քրիստոսը գերազանցում բոլորին և ամեն ինչին :

Եբրայեցիս գիրքն ուսուցանում է, որ Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ է, քան
օրենքը, որովհետև Նա Ինքն է տվել օրենքը: Եբրայեցիս գիրքը նաև
ուսուցանում է, որ մարգարեները զորություն են ստացել Նրա հանդեպ
հավատքի շնորհիվ, որ Նա մեծ Քահանայապետն էր, ում միջոցով
իրականացել են Հին Կտակարանի ժամանակների զոհաբերությունները,
որ Նա հրեշտակներից գերազանց է, և որ Նրա քավիչ զոհաբերության
միջոցով է, որ մենք կարող ենք թողություն ստանալ մեր մեղքերին:

Եբրայեցիս գիրքն Աստվածաշնչի այն եզակի հատվածներից է, որտեղ
կարող ենք կարդալ Մելքիսեդեկ քահանայի մասին (տես Եբրայեցիս
7.1–4) և նրա անունով կոչված քահանայության մասին (տես Եբրայեցիս
5.5–6, 10, 6.20, 7.11–17): Եբրայեցիս գիրքն ուսուցանում է, որ
Մելքիսեդեկյան Քահանայությունն ավելի բարձր է, քան Ահարոնյան
Քահանայությունը, և այն ցույց է տալիս, որ փրկությունը չի գտնվում
Մովսեսի օրենքում կամ Ղևտական քահանաների կատարած
արարողություններում, այլ Հիսուս Քրիստոսում և Մելքիսեդեկյան
Քահանայության արարողություններում (տես Եբրայեցիս 7.5–28):
Եբրայեցիս 11.1-12.4 հատվածներում կարևոր խոսքեր են ասվում
հավատքի մասին և ուսուցանում են, թե մարդիկ ինչպես կարող են
վստահել Հիսուս Քրիստոսին: (Տես Bible Dictionary, “Pauline Epistles: Epistle
to the Hebrews”):

Համառոտ շարադրանք
Եբրայեցիս 1–6 Հիսուս Քրիստոսը Հոր էության նկարագիրն է: Նա,
հրեշտակներից ու Իրեն նախորդող բոլոր մարգարեներից` ներառյալ
Մովսեսից, գերազանց է: Հին Իսրայելի ժողովրդի համար, ում
Եգիպտոսից էին դուրս բերել, ձախողվեց մուտքը դեպի Տիրոջ հանգիստը,

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ
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որովհետև նրանք կարծրացրին իրենց սրտերը Հիսուս Քրիստոսի ու
Նրա ծառա Մովսեսի հանդեպ: Որպես Ավագ Քահանայապետ` Հիսուս
Քրիստոսը գերազանցում է մովսիսական բոլոր քահանայապետերին:
Քրիստոսը կատարելագործվեց Իր տանջանքի միջոցով: Մենք կարող
ենք մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ ու «դէպի կատարեալը գնանք»
ավետարանի վարդապետությունների ու արարողությունների միջոցով
(Եբրայեցիս 6.1):

Եբրայեցիս 7-13 Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը սպասավորում է
ավետարանն ու ավելի բարձր է, քան Ահարոնյան Քահանայությունը:
Խորանն ու մովսիսական արարողությունները խորհրդանշում էին
Քրիստոսի սպասավորումը: Հիսուս Քրիստոսն իրականացրեց Մովսեսի
օրենքը` հեղելով Իր արյունը, որի միջոցով մենք կարող ենք ձեռք բերել
փրկություն ու մեղքերի թողություն: Հավատքի շնորհիվ մարգարեներն ու
այլ տղամարդիկ և կանայք արդար գործեր ու հրաշքներ էին
իրականացնում:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

990



ԴԱՍ 135

Եբրայեցիս 1-4
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանում էր Սրբերին Հիսուս Քրիստոսի
իսկական էության մասին: Նա նաև ուսուցանում էր Հիսուս
Քրիստոսի Քավության և այն օրհնություններից մի
քանիսի մասին, որոնք տրվում են Քավության շնորհիվ:

Պողոսը կիսվեց հին իսրայելացիների անապատում
թափառելու փորձառությամբ, որպեսզի ուսուցաներ
Սրբերին, թե ինչ պետք է անեն նրանք Տիրոջ հանգստի
մեջ մտնելու համար:

Ուսուցման առաջարկներ
Եբրայեցիս 1
Պողոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի էության մասին

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ սցենարները.

1. Մի երիտասարդ կին հոգնել է միշտ «լավ աղջիկ» լինելուց, քանի որ
նա չի մասնակցում իր ընկերների միջոցառումներից մի քանիսին: Նա
մտածում է մի կողմ դնել իր չափանիշներն այդ խմբում
մասնակցություն ունենալու համար:

2. Լիաժամկետ միսիայում ծառայող մի երիտասարդ տղամարդ
հասկանում է, որ միսիոներական աշխատանքն ավելի դժվար է, քան
նա ակնկալում էր և մտածում է տուն վերադառնալու մասին:

• Ի՞նչ ընդհանուր բան կա այս երկու սցենարներում:

• Ինչո՞ւ են մարդիկ երբեմն մտածում չշարունակել անել այն, ինչը
գիտեն, որ ճիշտ է:

Համառոտ ներկայացրեք Եբրայեցիս գիրքը` բացատրելով, որ հրեա
նորադարձները (ըստ վկայակոչման եբրայեցիները) զանազան
տանջանքների ճնշման ներքո հեռանում էին Եկեղեցական հավաքներից
ու վերադառնում էին հրեական ավանդական երկրպագության
հարաբերական ապահովության մեջ, որը չէր ներառում հավատք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ (տես Եբրայեցիս 10.25, 38-39): Պողոսն այս նամակը
գրեց Եկեղեցու անդամներին քաջալերելու համար, որպեսզի Հիսուս
Քրիստոսին հավատարիմ մնան:

Եբրայեցիս գիրքն ուսումնասիրելիս հրավիրեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք կարող են օգնել
նրանց հավատարիմ մնալ Քրիստոսին, երբ նրանց թվում է, թե
հանձնվում են:

Ուսանողներին հրավիրեք մտքում կարդալ Եբրայեցիս 1․1-3, 10
հատվածները` ուշադրություն դարձնելով այն վարդապետություններին,
որոնք Պողոսն ուսուցանում էր հրեա Սրբերին Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներից մի
քանիսին գրատախտակի վրա գրել իրենց գտած ճշմարտությունները:
Ուսանողները կարող են տարբեր խոսքերով բացատրել, սակայն

991



հավաստիացեք, որ գրատախտակի վրա գրված են հետևյալ
ճշմարտություններին նման արտահայտություններ.

Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է երկինքը և երկիրը (տես Եբրայեցիս 1.2, 10):

Հիսուս Քրիստոսը ասում է Հոր խոսքերը (տես Եբրայեցիս 1.2):

Հիսուս Քրիստոսը Հոր ժառանգն է (տես Եբրայեցիս 1.2):

Հիսուս Քրիստոսը Հոր էության նկարագիրն է (տես Եբրայեցիս 1.3):

Հիսուս Քրիստոսն Իր զորության խոսքով ամեն բան կրում է (տես
Եբրայեցիս 1.3):

Հիսուս Քրիստոսը մաքրում է մեր մեղքերը (տես Եբրայեցիս 1.3):

Հիսուս Քրիստոսը նստած է Աստծո մեծության աջ կողմի
բարձունքներում (տես Եբրայեցիս 1.3):

Դուք կարող եք բացատրել, որ «Հոր էության նկարագիրը»
արտահայտությունը նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսը թե ֆիզիկապես,
թե հոգեպես մարմնավորում է Երկնային Հորը և Նրա աստվածային
էության մի մասնիկն է հանդիսանում, իսկ «Իր զորության խոսքով ամեն
բան կրում է» արտահայտությունը ցույց է տալիս, որ Հիսուս Քրիստոսը
զորեղ է։

Ներկայացնել վարդապետություններն ու սկզբունքները
Սուրբ գրությունների կենտրոնական նպատակներից մեկը ավետարանի
վարդապետությունների և սկզբունքների ուսուցանումն է։ Ավետարանի ուսուցման և
ուսանելու հիմունքներից է սուրբ գրություններում գտնվող վարդապետությունները և
սկզբունքները գտնելը։ Դրանք գտնել սովորելը պահանջում է խոհուն ջանքեր և փորձ:
Կարևոր է, որ գտնելուց հետո դրանք պարզ ու հստակ արտահայտվեն, որպեսզի
հավաստիանանք, որ այս ճշմարտությունները հասկանալի են ուսանողների համար:

• Այս ճշմարտությունների իմացությունն ինչպե՞ս կարող է օգնել ինչ-որ
մեկին, ով դժվարանում է հավատարիմ մնալ Հիսուս Քրիստոսին ու
Նրա ավետարանին:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե այս ճշմարտություններից որը
կարող է օգնել իրենց, եթե գայթակղության մեջ ընկնեն ու հեռանան Տիրոջ
կամքը կատարելուց:

Բացատրեք, որ Եբրայեցիս գրքի թեմաներից մեկը Հիսուս Քրիստոսի
գերադրությունն է: Օրինակ` Եբրայեցիս 1.4-14-ում Պողոսը ցույց է տալիս,
որ Հիսուս Քրիստոսը հրեշտակներից բարձր է: Հաջորդող գլուխներում
նա շարունակում է ցույց տալ Քրիստոսի գերազանցությունն ու
գերակայությունը:

• Հիսուս Քրիստոսը գերազանցում է բոլոր բաներին. այս գիտելիքը
ինչպե՞ս կարող է օգնել մեկին, ով դժվարանում է հավատարիմ մնալ
Նրան:

Խրախուսեք ուսանողներին շարունակել ուշադրություն դարձնել այս
թեմային` Եբրայեցիս գրքի շարունակությունն ուսումնասիրելիս:
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Եբրայեցիս 2
Պողոսն ուսուցանում է, որ Քրիստոսը մեր փրկության առաջնորդն է

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե իրենք ինչպես են իրենց մասնակցած
տարբեր թիմերի ու խմբերի համար ընտրում առաջնորդ կամ ղեկավար
(օրինակ` մարմնամարզություն, քննարկումներ, թատերական կամ
դպրոցի խմբակներ):

• Առաջնորդ կամ ղեկավար ընտրելիս ինչպիսի՞ որակավորումների եք
ուշադրություն դարձնում:

Բացատրեք, որ Եբրայեցիս 2-րդ գլխում Պողոսը հրեա նորադարձներին
ավելի շատ բացատրում էր Հիսուս Քրիստոսի էության ու ինքնության
մասին, որպեսզի օգներ նրանց հասկանալ, թե ինչու պետք է շարունակեն
հետևել Հիսուս Քրիստոսին: Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 2.10 հատվածը։ Դասարանին խնդրեք
հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Պողոսը վկայակոչում
Հիսուս Քրիստոսին:

• Ինչի՞ առաջնորդն է Հիսուսը Քրիստոսը: (Գրատախտակի վրա գրեք
հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկության
առաջնորդն է):

• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը հանդիսանում մեր փրկության
առաջնորդը:

Ուսանողներին խմբավորեք զույգերով և նրանցից մեկին հանձնարարեք
կարդալ Եբրայեցիս 2․8-13 հատվածները, իսկ մյուսին` Եբրայեցիս 2․-14-18
հատվածները։ Հրավիրեք ուսանողներին փնտրել այն
արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են, թե ինչու էր Փրկիչն
արժանի լինել մեր փրկության առաջնորդը: (Բացատրեք, որ 17-րդ
հատվածում «ժողովրդի մեղքերը քավէ» արտահայտությունը նշանակում
է, որ Քրիստոսը քավեց մեր մեղքերը` մեզ համար Երկնային Հոր հետ
հաշտվելու կամ ներդաշնակ հարաբերություն ստեղծելու համար):

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
զուգընկերոջ հետ կիսվել իրենց մտքերով։ Ապա հարցրեք դասարանին.

• Ըստ 9-րդ հատվածի` ի՞նչ արեց Հիսուս Քրիստոսը բոլոր
մարդկանց համար։

• Ըստ 14-րդ հատվածի` Փրկիչն Իր Քավությամբ ու՞մ հաղթեց:

Նշեք, որ Պողոսը Փրկիչին ոչ միայն ներկայացրեց որպես մեր փրկության
առաջնորդ, այլ նաև Նրան կոչեց «ողորմած ու հավատարիմ
քահանայապետ» (17-րդ հատված): Պողոսը Հիսուս Քրիստոսին
նմանեցրեց հրեա քահանայապետին, քանի որ քահանայապետը
ժողովրդի ու Աստծո միջև միջնորդ էր համարվում:

• Ըստ 17-րդ հատվածի` ի՞նչը հնարավորություն տվեց Հիսուսին լինել
նման ողորմած ու հավատարիմ քահանայապետ:

• Ըստ 18-րդ հատվածի` ինչո՞ւ է Փրկիչը կարողանում օգնել մեզ: (Sես
նաև Ալմա 7.11-13):
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Բացատրեք, որ Եբրայեցիս 4.14-16-ում Պողոսն իր ուսմունքին հավելյալ
տեսակետ է առաջադրում, թե ինչպես է Փրկիչը հանդիսանում ողորմած
ու հավատարիմ քահանայապետ: Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ այդ հատվածները: Խնդրեք դասարանի
անդամներին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչն է Հիսուս
Քրիստոսին դարձնում այդպիսի հրաշալի քահանայապետ: Հրավիրեք
ուսանողներին կիսվել իրենց սովորածով:

• Համաձայն այն ամենի, ինչ սովորեցիք Եբրայեցիս 2.14-18 և 4.14-16
հատվածներից, ինչո՞ւ է Հիսուս Քրիստոսը կարողանում
կատարելապես հասկանալ ու կարեկցել մեզ մեր թուլություններով ու
թերություններով հանդերձ: (Օգնեք ուսանողներին պարզել հետևյալ
ճշմարտությունը. քանի որ Հիսուս Քրիստոսը տանջվել ու բոլոր
բաներում փորձության է ենթարկվել, Նա մեզ հասկանում է
կատարելապես ու կարող է օգնել, երբ կարիքի մեջ լինենք: Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին):

• Ըստ Եբրայեցիս 4.16-րդ հատվածի` այս ճշմարտության ըմբռնումը
կարող է մեզ օգնել ի՞նչ անել:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում համարձակորեն մոտենալ
շնորհքի աթոռին:

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց զգացումներով այն մասին, թե
ինչպես են Եբրայեցիս 2 գլխի ճշմարտությունները կարողանում օգնել
իրենց վստահ լինել Հիսուս Քրիստոսին` որպես իրենց առաջնորդ
հետևելու որոշման մեջ:

Եբրայեցիս 3-4
Պողոսն ուսուցանում է, թե ինչպես կարող ենք մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրել
մի բան, որը նրանց համար հանդիսանում է աշխարհիկ կամ հոգևոր
անհանգստության կամ մտահոգության պատճառ:

• Ինչպե՞ս կարող ենք գտնել խաղաղություն ու հանգստություն այս ու
այն իրարանցման ու անհանգստության մեջ:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ ավետարանին համաձայն ապրելու
պատճառով հրեա Սրբերը ենթարկվում էին հալածանքների։ Բացատրեք,
որ Եբրայեցիս 3-րդ և 4-րդ գլուխներում Պողոսը հիշատակում է Հին
Կտակարանի փորձառություններից մեկը, որպեսզի Սրբերին ուսուցանի`
ինչպես գտնել հանգստություն այս ու գալիք կյանքում:

Բացատրեք, որ Եգիպտոսից ազատվելուց հետո հնադարյան Իսրայելի
ժողովուրդն առաջ բերեց Տիրոջ զայրույթը և հետևաբար չկարողացավ
մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ (տես Թվոց 14, Հակոբ 1.7-8, Ալմա 12.33-37,
13.6, 12-13, 28-29): Հրավիրեք ուսանողներին նշել «իմ հանգստի մեջ»
արտահայտությունը Եբրայեցիս 3.11-ում:

Նշեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․
Մակքոնկին բացատրել է, թե ինչ է նշանակում մտնել Տիրոջ հանգստի
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մեջ։ Հրավիրեք մի ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեց Բեդնարի
հետևյալ խոսքերը, իսկ հետո դասարանին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ի՞նչ է նշանակում մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ
արտահայտությունը.

«Ճշմարիտ Սրբերը մտնում են Տիրոջ հանգստի մեջ, քանի դեռ այս կյանքում
են, և հաստատուն մնալով ճշմարտության մեջ` շարունակում են մնալ այդ
օրհնված վիճակում, մինչև երկնքում հանգստանան Տիրոջ հետ: …
Մահկանացու կյանքում Տիրոջ հանգիստը վերջին օրերի հրաշալի
աշխատանքի աստվածայնության մասին կատարյալ գիտելիք ձեռք բերելն
է: … Հավերժության մեջ Տիրոջ հանգիստը հավերժական կյանքի

ժառանգումն է` Տիրոջ փառքի լիությունը ձեռք բերելը: (ՎևՈւ 84․24)»: (Mormon Doctrine, 2nd
ed. [1966], 633):

• Ի՞նչ է նշանակում մեզ համար մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ այս
կյանքում: Իսկ մեր մահանալո՞ւց հետո:

Բարձրաձայն կարդացեք Եբրայեցիս 4.1-ը և խնդրեք ուսանողներին
հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ի՞նչն էր մտահոգում Պողոսին, որ
Եկեղեցու որոշ անդամներ կթերանային կատարել:

• Ո՞րն էր Պողոսի մտահոգությունը: (Որ Եկեղեցու որոշ անդամներ չէին
կարող մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ):

Գրատախտակին գրեք սուրբ գրությունների հետևյալ հղումները․
Եբրայեցիս 3․7-8, 12-15, 18-19, 4.2-3, 6-7, 11։ Դասարանին խնդրեք լուռ
կարդալ այս հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն ինչ էր
ուսուցանում այն մասին, թե ինչպես կարող ենք մտնել Տիրոջ հանգստի
մեջ: (Հրավիրեք ուսանողներին Աստվածաշնչի հավելվածում կարդալ
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս 4.3): Բավարար ժամանակ
տրամադրելուց հետո, հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հաստատութեան սկիզբը մինչև
վերջը պինդ բռնենք» արտահայտությունը (Եբրայեցիս 3.14)։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «մի խստացնէք ձեր սրտերը»:
(Եբրայեցիս 3.15, 4.7): (Սիրտը բաց պահել, հոժարակամ ու Աստծուն ու
Նրա պատվիրաններին հնազանդ լինել):

• Պողոսն ի՞նչ ուսուցանեց Տիրոջ հանգստի մեջ մտնելու մասին:
Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակի վրա գրեք
հետևյալ սկզբունքը. եթե հավատարիմ մնանք Փրկիչին ու
չկարծրացնենք մեր սրտերը, ապա կմտնենք Տիրոջ հանգստի մեջ:

• Դասարանին խնդրեք լուռ կարդալ այս հատվածները` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ էր ուսուցանում այն մասին, թե ինչպես
կարող ենք մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ:

• Ինչպե՞ս կարող ենք օրհնվել այս կյանքում` Տիրոջ հանգստի մեջ մտնել
փորձելով:
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Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես է Փրկիչին հավատարիմ
լինելն ու Նրա առջև սրտերը բաց պահելն օգնել իրենց գտնել հանգիստ`
անկախ իրենց ունեցած խնդիրներից կամ անհանգստություններից:
Հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց
մտքերով:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում գրի առնել, թե ինչ կանեն իրենք,
որպեսզի հավատարիմ մնան Հիսուս Քրիստոսին և իրենց սրտերը բաց
պահեն Նրա առջև:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Բ Տիմոթէոս
1-Եբրայեցիս 4 (Մաս 27)
Նախապատրաստական նյութ տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Տնային ուսումնասիրության ամենօրյա դասերի ամփոփում

Բ Տիմոթէոս 1-Եբրայեցիս 4-ի (մաս 27) ուսումնասիրության ժամանակ ուսանողների սովորած

իրադարձությունների, վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը նախատեսված չէ
ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և
սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա: Ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ խորհելիս հետևեք Սուրբ Հոգու
հուշումներին:

Օր 1 (Բ Պետրոս )
Տիմոթէոսին ուղղված Պողոսի այս թղթից ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. երբ մենք
ջերմեռանդորեն ձգտում ենք մեզ հետ ունենալ Սուրբ Հոգին, կարողանում ենք հաղթահարել վախն ու չամաչել

Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր վկայությունից: Երբ մենք հաղթահարում ենք դժվարություններն ու հավատարիմ

ենք մնում Տիրոջը, կարողանում ենք օգնել ինքներս մեզ և ուրիշներին` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ձեռք բերել
փրկություն: Եթե մենք մաքրվենք մեղքից, մենք ավելի լավ կկարողանանք ծառայել Տիրոջը: Եթե մենք
հավատարիմ մնանք այն ամենում, ինչ Տերը պահանջում է մեզանից, մենք կստանանք արդարության պսակը:
Ուսանողները նաև սովորեցին մեր օրերի վտանգների և սուրբ գրությունների արժեքի մասին:

Օր 2 (Տիտոս)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Կրետեի Եկեղեցու առաջնորդ Տիտոսին ուղղված Պողոսի այս թուղթը,
սովորեցին, որ եթե մենք ամուր կառչենք Աստծո խոսքից, մենք կկարողանանք կիրառել ճիշտ
վարդապետություն` ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով ապրել խրախուսելիս և հերքել նրանց,
ովքեր հակառակվում են դրան: Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին խրախուսում էր լավ օրինակ լինել
ուրիշների համար: Նա նաև վկայում էր, որ Հիսուս Քրիստոսն Իր կյանքը մեզ համար տվեց, որպեսզի

կարողանար փրկագնել ու մաքրագործել մեզ:

Օր 3 (Փիլիմոն)
Փիլիմոնին ուղղված Պողոսի խնդրանքն ուսումնասիրելիս, որն էր փախուստի դիմած նորադարձ ծառային

համարել որպես եղբայր ավետարանով, ուսանողները սովորեցին, որ մենք եղբայրներ ու քույրեր ենք
ավետարանով: Նրանք նաև սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները ողորմածություն ու ներում են
ցուցաբերում ուրիշների նկատմամբ:

Օր 4 (Եբրայեցիս 1-4)
Եբրայեցիներին ուղղված Պողոսի թուղթն ուսումնասիրելիս` ուսանողները Փրկիչի մասին մի շարք

վարդապետություններ սովորեցին, ներառյալ որպես Արարիչ Նրա դերի ու Երկնային Հորը Նրա նմանության

մասին: Այս վարդապետությունները թույլ տվեցին, որ ուսանողները հասկանան այն ճշմարտությունը, որ
Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկության առաջնորդն է: Նրանք նաև սովորեցին, որ քանի որ Հիսուս Քրիստոսը

տանջվել ու բոլոր բաներում փորձության է ենթարկվել, Նա մեզ հասկանում է կատարելապես ու կարող է
օգնել, երբ կարիքի մեջ լինենք:
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Նախաբան
Այս դասը վերլուծում է Պողոսի մարգարեությունները վտանգների մասին,
որոնք տեղի կունենան վերջին օրերում, ինչպես նաև իր օրերում:
Տիմոթէոսին և ապագա ընթերցողներին Պողոսը հորդորեց այդ
վտանգների մեջ հավատարիմ մնալ իրենց արդեն իսկ սովորած
ճշմարտություններին և կիրառել սուրբ գրությունները` որպես
հասկացողության, ուղղման և ուսուցման աղբյուր:

Ուսուցման առաջարկներ
Բ. Տիմոթեոս 3
Պողոսը նկարագրում է վերջին օրերի վտանգավոր ժամանակները

Նախքան դասի սկսվելը, խնդրեք արդեն ներկայացած առաջին երկու կամ
երեք ուսանողներից յուրաքանչյուրին գրատախտակին նկարել
վտանգավոր կամ երկյուղալի մի իրավիճակ: Դասը սկսվելուց հետո
դասարանին հարցրեք հետևյալը.

• Ինչպիսի՞ բառեր կօգտագործեիք գրատախտակին նկարված
իրավիճակը նկարագրելու համար:

Բացատրեք, որ Տիմոթէոսին ուղղված Երկրորդ Թղթի մի մասում Պողոսը
մարգարեացել է իր ու մեր օրերի հանգամանքների մասին: Հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթէոս 3.1-ը:
Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն
ինչպես է նկարագրել մեր օրերը:

• Ինչպե՞ս է Պողոսը նկարագրել մեր օրերը: (Անհրաժեշտության
դեպքում բացատրեք, որ չար բառը նշանակում է վտանգով կամ
երկյուղով լի):

• Որո՞նք են այն մի քանի բարոյական կամ հոգևոր չարիքները կամ
վտանգները, որոնց դուք հանդիպել եք ձեր օրերում:

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի
տրամադրեք հետևյալ աղյուսակի մեկական օրինակ։

Յուրաքանչյուր զույգի հանձնարարեք կարդալ Բ Տիմոթէոս 3.2-7
հատվածները և պատասխանել աղյուսակում նշված հարցերին:
Հորդորեք նրանց բարդ բառերը հասկանալու համար կիրառել
ծանոթագրությունները:

Բ Տիմոթեոս 3.2-7

Որո՞նք են Պողոսի նկարագրած
վերջին օրերի իրավիճակների որոշ
օրինակները։

Այս իրավիճակներից որո՞նց եք հանդիպել մեր օրերում:
(Նշեք դրանցից երկուսը կամ երեքը): Ինչո՞ւ են այս
իրավիճակները դժվար:
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Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
դասարանի հետ կիսվել, թե ինչպես պատասխանեցին աղյուսակում
գտնվող հարցերին` ներառյալ այն, թե ինչու են այս իրավիճակներն
այդքան վտանգավոր:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, արդյոք նրանք երբևէ անհանգստանում
են, որ իրենց ուսումնասիրած հատվածներում Պողոսի նշած
վտանգներից մի քանիսը կարող են ազդել իրենց վրա:

• Համաձայն Բ Տիմոթէոս 3.5-ի վերջին մասի` Պողոսը Տիմոթէոսին ի՞նչ
խրախուսեց անել, որը նաև կօգնի մեզ մեր օրերում: (Մենք պետք է
հեռու մնանք ամբարշտությունից):

Բացատրեք, որ չնայած այս անհանգստացնող իրավիճակների
լրջությանը, մենք կարող ենք գտնել օգնություն ու պաշտպանություն:
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ. Տիմոթէոս
3.14-15 հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, որ Պողոսի ուսմունքը կարող է օգնել մեզ հեռու մնալ այդ
վտանգներից:

• Պողոսն ի՞նչ ուսուցանեց իր նկարագրած վտանգներին
դիմակայելու մասին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հաստատ կաց նորանցում, որ
սովորեցիր և հավատացիր» արտահայտությունը 14-րդ հատվածում:

Հրավիրեք ուսանողներին Բ Տիմոթէոս 3.14-15 հատվածներից մի
սկզբունք բացահայտել այն մասին, թե ինչպես հաղթահարել վերջին
օրերի հոգևոր վտանգները: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրեք հետևյալը գրատախտակի վրա. եթե մենք շարունակում ենք ապրել
ճշմարիտ աղբյուրներից և սուրբ գրություններից սովորած
ճշմարտություններով, մենք կկարողանանք հաղթահարել վերջին օրերի
հոգևոր վտանգները):

• Ինչպե՞ս կարող է սուրբ գրություններին և մեր սովորած
ճշմարտություններին ապավինելն օգնել մեզ հաղթահարել մեր օրերի
վտանգները։

• Ե՞րբ եք ընտրել ապավինել ձեր սովորած ճշմարտություններին:
Ինչպե՞ս եք օրհնվել այդպես վարվելով: (Դուք կարող եք թույլ տալ, որ
ուսանողները սկզբում պատասխանեն այս հարցերին իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում, իսկ այնուհետև հրավիրել մի քանի ուսանողների
դասարանի հետ կիսվել իրենց գրածով):

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Բ Տիմոթէոս 3.15-17 հատվածները սերտման
սուրբ գրության հատվածներ են: Ուսանողներից մեկին հրավիրեք
բարձրաձայն կարդալ Բ Տիմոթէոս 3․15-17 հատվածները և խնդրեք
դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է Պողոսն ուսուցանել սուրբ
գրությունների մասին։ Կարող եք առաջարկել, որ նրանք նշեն իրենց
գտած նյութերը։
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• Պողոսն ի՞նչ է սովորեցրել սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
վերաբերյալ, որը կարող է օգնել մեզ մեր օրերում: (Դասարանին օգնեք
բացահայտել հետևյալ սկզբունքը. երբ մենք ուսումնասիրում ենք
սուրբ գրությունները, կարող ենք սովորել վարդապետությունը և
ստանալ ուղղում ու ուղղորդում, որը մեզ կօգնի աճել դեպի
կատարելությունը: Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին):

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ սուրբ
գրությունները, գուցե Նոր Կտակարանում ընթերցած մի հատված, օգնել է
իրենց հետևյալ եղանակներից մեկով.

1. Հասկանալ ավետարանի վարդապետությունները

2. Իրենց սխալ մտածելակերպի, ընտրությունների կամ վարքագծի մեջ
հանդիմանություն կամ ուղղում առաջարկելով

3. Աղոթքին պատասխան տրամադրելով կամ խնդրի լուծման համար
հրահանգ տալով

Ուսանողներին ժամանակ տվեք, որպեսզի խորհեն փորձառությունների
մասին, իսկ այնուհետև հրավիրեք մի քանի ուսանողի կիսվել իրենց
մտքերով դասարանի հետ:

• Հաշվի առնելով այն, ինչ մենք սովորել ենք սուրբ գրությունների
նշանակության մասին, ձեր կարծիքով ինչո՞ւ է մեզ խրախուսվում
կարդալ դրանք ամեն օր:

Ուսանողներին տրամադրեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց
Ռիչարդ Գ. Սքոթի հետևյալ խոսքերի մեկական օրինակ։ Հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ այն և խնդրեք դասարանին
ուշադրություն դարձնել Երեց Սքոթի` սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման հետ առնչվող խորհուրդին ու խոստումին:

«Տեղի մի տվեք սատանայի ստին, թե դուք ժամանակ չունեք
ուսումնասիրելու սուրբ գրությունները: Որոշեք ժամանակ գտնել դրանց
ուսումնասիրության համար: Ամեն օր Աստծո խոսքով սնվելն ավելի կարևոր
է, քան քունը, դպրոցը, աշխատանքը, հեռուստատեսային շոուները,
տեսախաղերը կամ սոցիալական մեդիան: Դուք պետք է ճանաչեք ձեր
առաջնահերթությունները` ժամանակ գտնելով Աստծո խոսքն

ուսումնասիրելու համար: Եթե դա այդպես է, ապա արեք այդպես:

«… Եթե դուք ամեն օր ժամանակ տրամադրեք անհատապես ու ձեր ընտանիքի հետ
Աստծո խոսքերի ուսումնասիրությանը, խաղաղություն կտիրի ձեր կյանքում» («Հավատքի
գործադրումը դարձրեք ձեր առաջնահերթությունը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 93):

Վկայեք այն ապահովության ու խաղաղության մասին, որ զգում են նրանք,
ովքեր շարունակում են ապրել սուրբ գրություններում եղած
ճշմարտություններով:

Հրավիրեք ուսանողներին թուղթը բաժանել երեք մասի` ստեղծելով երեք
սյունակ: Խնդրեք նրանց բացել թուղթը և առաջին սյունակի վերին մասում
գրել Վարդապետություն, երկրորդ սյունակի վերին մասում գրել
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Հանդիմանություն և ուղղում, իսկ երրորդ սյունակի վերին հատվածում գրել
Ուղղորդում դեպի արդարակեցություն:

Ուսանողներին հրավիրեք մի շաբաթ շարունակ օգտագործել այս թուղթը
որպես էջանիշ իրենց սուրբ գրությունների համար` ամեն անգամ այս
նպատակներից մեկն իրականացնող սուրբ գրության հատված
կարդալիս գրել այն համապատասխան բաժնում: Օրինակ`
«Վարդապետություն» վերնագրի տակ ուսանողները կարող են գրել սուրբ
գրության հղումն ու վարդապետությունը կամ սկզբունքը, որ նրանք
սովորել են այդ հղումից: «Հանդիմանություն և ուղղում» վերնագրի տակ
նրանք կարող են գրել սուրբ գրության հղումը, և թե ինչպես է այդ
հատվածն ուղղում սխալ գաղափարները: «Ուղղորդում դեպի
արդարակեցություն» վերնագրի տակ նրանք կարող են նշել այն
հատվածները, որոնք օգնում են հասկանալ, թե ինչ բարի գործեր կարող
են անել:

Խրախուսեք ուսանողներին մի շաբաթ անց դասարան բերել թղթերը
իրենց փորձառությունների մասին զեկուցելու համար: Համառոտ
քննարկում անցկացնելու համար դուք կարող եք հիշեցման թերթիկ դնել
ձեր սուրբ գրություններում կամ ձեռնարկում` վերանայելով, թե նրանք
ինչպես կիրառեցին սուրբ գրության սերտման այս հատվածը:

Հաջորդ Մասը (Եբրայեցիս 5–Հակոբոս 1)
Հաջորդ մասն ուսումնասիրելիս խրախուսեք ուսանողներին գտնել
հետևյալ հարցերի պատասխանները. Ինչպե՞ս են երիտասարդ
տղամարդիկ քահանայություն ստանում: Եբրայեցիս գրքում ո՞ւմ մասին է
ասվում, որ մեծ հավատք ունի: Ճանաչո՞ւմ եք տղամարդկանցից և
կանանցից որևէ մեկին, ում մասին սովորում եք այս մասում: Ջոզեֆ
Սմիթը սուրբ գրությունների ո՞ր հատվածը կարդաց, որն առաջնորդեց
նրան «խնդրէլ Աստուածանից», որի արդյունքում եղավ Առաջին տեսիլքը:
Ի՞նչ է նշանակում մաքուր կրոն:
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ԴԱՍ 136

Եբրայեցիս 5-6
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանում էր, որ քահանայություն
ստացողները պետք է կանչված լինեն Աստծուց, և որ
Հիսուս Քրիստոսը «Աստուածանից [կանչվեց]
անուանուելով Քահահանայապետ Մելքիսեդեկի կարգի
պէս» (Եբրայեցիս 5.10): Աստծո խոստումները ստանալու

համար Պողոսը Եկեղեցու անդամներին խրախուսում էր
ունենալ ջանասիրություն, հավատք, համբերություն
և հույս:

Ուսուցման առաջարկներ

Նպաստեք սիրո և հարգանքի մթնոլորտի առաջացմանը

Երբ ուսանողներն իրենց սիրված, վստահված և գնահատված են զգում ձեր և այլ
ուսանողների կողմից, դասի ընթացքում ավելի շատ կզգան Հոգու ազդեցությունն ու
մասնակցելու ավելի մեծ ցանկություն կունենան: Ուսանողների կյանքում անկեղծ
հետաքրքրություն ցուցաբերելն ու յուրաքանչյուր ուսանողին մասնակցելու
հնարավորություն տալը կարող է օգնել նրանց զգալ ձեր սերն ու հարգանքն իրենց
նկատմամբ:

Եբրայեցիս 5
Պողոսն ուսուցանում է, որ քահանայություն ստացողները պետք է կանչված
լինեն Աստծուց

Դասից առաջ առանձին թղթերի վրա գրեք հետևյալ կոչումները. Բժիշկ և
Իրավապահ մարմնի աշխատակից: Հրավիրեք երկու ուսանողի գալ և
կանգնել դասարանի առջև և նրանցից յուրաքանչյուրին տվեք այդ թղերից
մեկը: Այնուհետև տվեք հետևյալ հարցերը.

• Չնայած այս ուսանողները պահում են թղթերը, որոնք ցույց են տալիս
իրենց հատուկ կոչումները, ինչպիսի՞ մտահոգություն կունենայիք, եթե
ձեզ հետ պատահած վթարից հետո [օգտագործեք այն ուսանողի
անունը, ով պահում է «Բժիշկ» թուղթը] փորձեր վիրահատել ձեզ:

• Ինչպե՞ս կպատասխանեիք, եթե [օգտագործեք այն ուսանողի անունը,
ով պահում է «իրավական մարմնի աշխատակից» թուղթը] փորձեր
տուգանքի կտրոն տալ ձեզ:

• Ինչո՞ւ այս ուսանողների` իրենց վրա վերցված կոչումների հետ
առնչվող պարտականություններն իրականացնելու հարցում դուք
դժկամություն կցուցաբերեիք: (Այս ուսանողների մոտ բացակայում է
այդ պարտականությունները կատարելու լիազորությունն ու
ունակությունը):

Բացատրեք, որ ինչպես հասարակությունն է հաստատել որոշակի
պատասխանատվություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ
որակավորումներ ու լիազորություն ստանալու եղանակները, Աստված
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հաստատել է անհրաժեշտ որակավորումները (ինչպես օրինակ`
հավատարմություն և արժանավորություն) և Իր Եկեղեցում որոշակի
պատասխանատվություններ իրականացնելու համար լիազորություն
ստանալու եղանակները: Հրավիրեք ուսանողներին Եբրայեցիս 5-րդ
գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել այս լիազորությունը ստանալու`
Աստծո կողմից հաստատված եղանակը:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ ինչպես հիշատակված է Եբրայեցիս
4.14-16-ում, Պողոսը Փրկիչին նկարագրում էր որպես «մեծ
քահանայապետ» (14-րդ հատված): Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 5.1-3 հատվածները: Խնդրեք
դասարանին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն ինչ
ուսուցանեց Իսրայելի ժողովրդի մեջ քահանայապետի դերի մասին:

• Ո՞րն էր քահանայապետի դերն Իսրայելի ժողովրդի մեջ:

Բացատրեք, որ այս հատվածներում հիշատակված քահանայապետի
կոչումը, համաձայն Մովսեսի օրենքի, Ահարոնյան Քահանայության մեջ
նախագահող կոչում է: Ահարոնը` Մովսեսի եղբայրը, «Ահարոնյան կարգի
առաջին քահանայապետն էր»: Այդ կոչումն անցնում էր ժառանգաբար.
Ահարոնի ժամանակներից ի վեր քահանայապետն ընտրվում էր
Ահարոնի ու նրա որդիների առաջնեկ հետնորդներից: Սովորաբար
քահանայապետը ծառայում էր իր ողջ կյանքի ընթացքում, սակայն ի
վերջո չար մարդիկ խլում էին այդ կոչումը: «Քահանայապետերը
նշանակվում էին անպատշաճ կերպով ու հեռացվում էին Հերովդեսի և
նաև Հռովմեացիների ցանկությամբ: Ք.Ծ.Ա. 37 և Մ.Թ. 68 թ.թ.-ների միջև
ընկած ժամանակահատվածում այս կոչումը զբաղեցվել է 28 տարբեր
մարդկանց կողմից» (Bible Dictionary, «High Priest»):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 5.4:
Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
քահանայապետն ընտրվում:

• Ինչպե՞ս էր քահանայապետն ընտրվում:

Որպեսզի ուսանողներին օգնեք հասկանալ, թե Ահարոնն ինչպես էր
«Աստուածանից կանչուած» (4-րդ հատված), ուսանողներից մեկին
հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Ելից 28.1-ը: Նախքան ուսանողը կկարդա
այդ հատվածը, բացատրեք, որ այս փոխգործակցությունը տեղի ունեցավ
Աստծո և Մովսեսի միջև Սինա լեռան վրա:

• Ահարոնն ինչպե՞ս էր Աստծո կողմից կարգվել որպես քահանա:

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ Տերն այս ցուցումը տվեց Մովսեսին, այլ ոչ թե մեկ
ուրիշին: (Մովսեսը մարգարե էր և հետևաբար լիազորված էր նման
հայտնություն ստանալ ու ղեկավարել քահանայության օգտագործումը
երկրի վրա):

• Ի՞նչ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի մեկը կարգվի որպես քահանա։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք հասկացել են հետևյալ ճշմարտությունը․ նրանք,
ովքեր կարգվում են որպես քահանա, պետք է կանչվեն Աստծուց` Նրա
լիազորված ծառաներին տրված հայտնության միջոցով: Դուք կարող
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եք բացատրել, որ այսօր Եկեղեցում քահանայության լիազորված
ղեկավարները պետք է հարցազրույց անցկացնեն կարգման ենթակա
յուրաքանչյուր թեկնածուի հետ ու փնտրեն Սուրբ Հոգու
առաջնորդությունը` քահանայության կարգման համար թեկնածուի
պատրաստ լինելն ու արժանելիությունը որոշելու համար: Տես նաև
Հովհաննես 15.16):

• Ինչպե՞ս է այս ճշմարտությունը կապված մարդկանց Եկեղեցու
կոչումներում ծառայության կանչելու հետ:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հավատո
հինգերորդ հանգանակը: Դասարանին հանձնարարեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Եբրայեցիս 5.4-ում բացահայտված
ճշմարտությունն ինչպես է արտահայտված հավատո հինգերորդ
հանգանակում: Բացատրեք, որ մարգարեությունը վերաբերում է
հայտնությանը:

• Համաձայն հավատո այս հանգանակի` էլ ի՞նչ պետք է տեղի ունենա,
որպեսզի մեկը լիազորված լինի «Ավետարանը քարոզելու և նրա
արարողությունները սպասավորելու համար»:

Ցուցադրեք Մովսեսը
Քահանայություն է տալիս
Ահարոնին նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր. 15, տես
նաև LDS.org)։ Նշեք, որ և՛ Հին, և՛
Նոր Կտակարանները
հիշատակում են, որ
մարգարեները, քահանայություն
կրողներն ու ավետարանի
ուսուցիչները ստանում էին իրենց
կոչումները լիազորված
քահանայություն կրողների կողմից ձեռնադրման միջոցով (տես Թվոց
27.18-23, Գործք Առաքելոց 6.6, 13.2-3, Ա Տիմոթէոս 4.14):

• Այսօր մարդկանց Եկեղեցու կոչումներում ծառայության կանչելն
ինչպե՞ս է արտացոլում սուրբ գրություններում հաստատված
օրինակը:

• Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ քահանայության իշխանությունը կարելի է
ստանալ միայն այս ձևով։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 5.5-6:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ով
տվեց Փրկիչին Իր իշխանությունը: Նշեք, որ 5-րդ հատվածը վկայակոչում է
Սաղմոս 2.7-րդ հատվածը, իսկ 6-րդ հատվածը վկայակոչում է Սաղմոս
110.4-րդ հատվածը:

• Ո՞վ տվեց Փրկիչին Իր իշխանությունը: (Երկնային Հայրը):

• Ի՞նչ քահանայություն է կրում Հիսուս Քրիստոսը։ (Մելքիսեդեկյան
Քահանայություն: Նշեք, որ այս քահանայությունը սկզբնապես կոչվում
էր Փրկիչի անունով [տես ՎևՈւ 107.2-4]):
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Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 5.7-10:
Դասարանին խնդրեք հետևել՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ դարձավ
Հիսուս Քրիստոսը: Բացատրեք, որ Եբրայեցիս 5.7-8-րդ հատվածները
վերաբերում են Մելքիսեդեկին` մարգարե ու թագավոր, ով ապրում էր
Աբրահամի ժամանակներում: Այնուամենայնիվ, քանի որ Մելքիսեդեկը
Քրիստոսանման անձնավորություն էր, այս հատվածները վերագրվում են
նաև Փրկիչին (տես Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 3:157):

• Ըստ Եբրայեցիս 5.9-ի` ի՞նչ դարձավ Փրկիչը:

• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը հանդիսանում «յավիտենական
փրկութեան պատճառ» բոլոր նրանց համար, ովքեր հնազանդվում
են Իրեն:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 5.11-14-րդ հատվածները` բացատրելով, որ Պողոսն
այս թեմայի մասին ավելին ուսուցանելու ցանկություն արտահայտեց,
սակայն մարդկանց մոտ հոգևոր ըմբռնումն ու հասունությունը
բացակայում էր ավելի բարձր ուսմունք հասկանալու համար:

Եբրայեցիս 6
Աստծո խոստումները ստանալու համար Սրբերին խրախուսվում էր ունենալ
ջանասիրություն, հավատ, համբերություն և հույս:
• Որո՞նք են օրհնությունների այն օրինակները, որոնք Աստված

խոստացել է Իր զավակներին: (Հնարավոր պատասխանները
ներառում են խաղաղություն, երջանկություն, ներողամտություն,
աղոթքի պատասխաններ, հայրապետական օրհնության մեջ նշված
օրհնություններ, հարություն և հավերժական կյանք: Նշեք, որ որոշ
օրհնություններ պայմանավորված են մեր կատարած
ընտրությունների հետ):

• Որո՞նք են այն իրավիճակների օրինակները, երբ մենք մտածում ենք`
արդյո՞ք երբևէ կստանանք խոստացված որոշակի օրհնություն:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ թղթի վրա գրել խոստացված
օրհնություն, որը նրանք ակնկալում են ստանալ: Հրավիրեք նրանց
ուշադրություն դարձնել Եբրայեցիս 6-ի ճշմարտություններին, որը կարող
է օգնել նրանց ստանալ Աստծո խոստացած օրհնությունները:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 6.1–3
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ըստ Պողոսի ուսմունքի, Սրբերն ինչ նպատակով պետք է
առաջ ընթանան: Նշեք, որ Եբրայեցիս 6.1-ի Ջոզեֆ Սմիթի
թարգմանությունն (Եբրայեցիս 6.1, ծանոթագրություն ա) ասում է. «Ուստի
Քրիստոսի մասին սկզբնական խօսքը չթողելով» (շեղատառերն
ավելացված են), և որ Եբրայեցիս 6.3-ի Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունն
(Աստվածաշնչի ուղեցույցում) ասում է. «Եվ կգնանք դեպի
կատարելագործում, եթե Աստված թույլ տա»:
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• Ըստ 1-ին հատվածում նշված Պողոսի ուսմունքի` Սրբերն ի՞նչ
նպատակով պետք է առաջ ընթանային: (Բացատրեք, որ
կատարելությունը վերաբերում է «ամբողջական, լրիվ կամ լիովին
դրսևորված» լինելու վիճակին: … Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդները
կարող են կատարյալ դառնալ Նրա շնորհի ու Քավության միջոցով»
[Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Կատարյալ» scriptures.lds.org]):

• Այս հատվածներում նշված ո՞ր վարդապետություններն են կազմում
այն հիմքը, որի վրա մենք պետք է կառուցենք` դեպի կատարելություն
ձգտելիս:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 6.4-8` բացատրելով, որ Պողոսը նկարագրում էր
կորստի որդիներին, ովքեր ունեն կատարյալ գիտելիք Աստծո մասին և
հեռանում են այս ճշմարտությունից, ըմբոստանում են Փրկիչի դեմ ու
հրաժարվում են ապաշխարել (տես նաև ՎևՈւ 29.44-45; 76.31-38): Պողոսը
համեմատում էր այս անհատներին հավատարիմ Սրբերի հետ, ում նա
դիմում էր այդ նամակում:

Ուսանողներին հրավիրեք մտքում կարդալ Եբրայեցիս 6․9-10
հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե Պետրոսը հրեա Սրբերի ինչն
էր գովաբանում: Հրավիրեք ուսանողներին ասել, թե ինչ գտան:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Եբրայեցիս 6.11-15 հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն ինչ էր փափագում Սրբերից։

• Պողոսն ի՞նչ էր փափագում Սրբերից:

Բացատրեք, որ «նոյն ջանքը ցոյց տայ, որ յոյսը հաստատ մնայ» (11-րդ
հատված) արտահայտությունը նշանակում է լինել ջանասեր, մինչև որ
կստանանք Աստծո խոստացված օրհնությունները:

• Ինչպե՞ս էր Աբրահամը հանդիսանում ջանասիրության, հավատքի ու
համբերության օրինակ Աստծո խոստացած օրհնությունները
փնտրելիս:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մասին, թե ինչ պետք է անենք
Աստծո խոստացած օրհնությունները ժառանգելու համար:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
նրանք պետք է արտահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ մինչև վերջ
ջանասիրության, Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ հավատի ու
համբերության միջոցով մենք կարող ենք ժառանգել Աստծո
խոստացած օրհնությունները: Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին):

Ընդգծեք գրատախտակի վրա գրված ջանասիրություն, հավատ և
համբերություն բառերը: Խնդրեք ուսանողներին գրել այս բառերի
բացատրությունն իրենց դասարանական տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում: Բավարար ժամանակ
հատկացնելուց հետո ուսանողներից մի քանիսին խնդրեք ներկայացնել
իրենց գրածը։

• Ի՞նչը կարող է դժվարացնել այս որակների ցուցաբերումը:
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• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այս որակներն անհրաժեշտ մեզ «դեպի
կատարեալը գնալու» համար: (Եբրայեցիս 6.1):

• Ե՞րբ եք ստացել խոստացված օրհնություն ջանասիրության, Հիսուս
Քրիստոսի նկատմամբ հավատքի ու համբերության շնորհիվ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 6.16–20
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ ուսուցանեց հույսի ու Աստծո խոստումների
մասին: Կարող եք բացատրել, որ անփոփոխելի (18-րդ հատված)
նշանակում է հաստատուն:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել հույսի մասին Պողոսի
ուսմունքներից: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկացել են հետևյալ
ճշմարտությունը․ Աստծո խոստումների նկատմամբ մեր հավատքը
հոգևոր խարիսխ է մեր հոգիների համար: Գրեք այդ ճշմարտությունը
գրատախտակին:)

Բացատրեք, որ ինչպես ասվում է սուրբ գրություններում, հույս նշանակում
է «արդարության դիմաց խոստացված օրհնությունների վստահ սպասում
ու փափագ» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Հույս» scriptures.lds.org):

• Համաձայն 17-18-րդ հատվածներում Աստծո մասին Պողոսի
ուսմունքների` մենք ինչո՞ւ պետք է վստահություն ունենանք Աստծո
խոստումների նկատմամբ:

• Ինչպե՞ս կարող է Աստծո խոստումների նկատմամբ մեր հույսը օգնել
մեզ լինել ջանասեր, համբերատար ու ունենալ հավատք, հատկապես,
երբ դժվարություններ ենք ունենում:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
գրատախտակի վրա
խարիսխ նկարել:

• Ի՞նչ է անում խարիսխը
նավի համար:

• Ինչպե՞ս է Աստծո
խոստումների նկատմամբ ձեր
հույսը եղել հոգևոր խարիսխ
ձեզ համար:

Հրավիրեք ուսանողներին գրի
առնել մի այնպիսի նպատակ, որը
կօգնի նրանց ավելի շատ
ջանասիրություն, հավատ,
համբերություն և հույս զարգացնել:
Դուք կարող եք խրախուսել նրանց
սկսել` կազմելով ծրագիր այս հատկանիշներից մեկի զարգացման
համար, իսկ այնուհետև կենտրոնանալ ևս մեկ հատկանիշի ձևավորման
վրա: Խրախուսեք նրանց կիրառել իրենց գրածը։
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ԴԱՍ 137

Եբրայեցիս 7-10
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանում էր, որ Հիսուս Քրիստոսը «նոր
ուխտի» Միջնորդն է (Եբրայեցիս 8.8): Նա բացատրել է,
որ Քրիստոսի զոհաբերությունն ավելի բարձր է

մովսիսական զոհաբերություններից, և որ մովսիսական
արարողությունների նպատակն էր ժողովրդին ուղղել
դեպի Փրկիչն ու Նրա Քավությունը:

Ուսուցման առաջարկներ
Եբրայեցիս 7-8
Պողոսն ուսուցանում էր, որ Հիսուս Քրիստոսը նոր ուխտի Միջնորդն է
Էլեկտրական լապտերի միջոցով գրատախտակի վրա ստեղծեք մի
փոքր առարկայի (օրինակ`բանալու կամ մկրատի) ստվեր: Հարցրեք
ուսանողներին, թե արդյոք նրանք կարող են, միայն ստվերին նայելով,
ճանաչել առարկան: Նշեք, որ հաճախ, ստվերին նայելով, կարողանում
ենք հասկանալ, թե ինչ առարկա է:

Ցույց տվեք «Հիսուսը Գեթսեմանում
աղոթելիս» նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր. 56, տես
նաև LDS.org)։ Բացատրեք, որ Հին
Կտակարանում հիշատակվում են
ծեսեր ու արարողություններ,
որոնք հանդիսանում են Փրկիչի ու
Նրա Քավության կերպարն ու
ստվերը, կամ խորհրդանիշն ու
նախանշանը:

• Որո՞նք են Հին Կտակարանում
հիշատակված Հիսուս
Քրիստոսի ու Նրա Քավության
կերպարների ու ստվերների
օրինակները:

Բացատրեք, որ Մովսեսի օրենքի
բոլոր կողմերի նպատակն էր
ծառայել որպես կերպար կամ ստվեր, որն ուղղում էր Իսրայելի
ժողովրդին դեպի Հիսուս Քրիստոսն ու Նրա քավիչ զոհաբերությունը
(տես 2 Նեփի 11.4; Հակոբ 4.4–5): Պողոսը բացատրեց, թե ինչպես են
օրենքի որոշ մասերն անում սա: Նա ցանկանում էր օգնել հրեա սրբերին,
Մովսեսի օրենքին վերադառնալու փոխարեն, հավատարիմ մնալ Հիսուս
Քրիստոսին:
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Ուսանողներին օգնեք հասկանալ սուրբ գրքերի խորհրդանիշերը

«Սուրբ գրությունները հարուստ են խորհրդանիշերով և փոխաբերական
արտահայտություններով: Ծեսերն ու արարողություններն իրենց իրականացման ձևով
խորհրդանշական են, ու բոլորը վկայում են Հիսուս Քրիստոսի մասին: … Խորանի
արարողությունը, Մովսեսի ողջ օրենքի նման, խորհրդանշում էր հավերժական բաները
(Եբր. 8–10)` ներառելով Քրիստոսի կերպարն ու ստվերը» (Bible Dictionary, “Symbolism”):
Մինչ դուք կօգնեք ուսանողներին հասկանալ այս կերպարներն ու ստվերները,
ավետարանի նկատմամբ նրանց հասկացողությունն ու սերը կխորանա:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 7.1-22 հատվածները` բացատրելով, որ Պողոսը
վկայակոչում է Հին Կտակարանի մարգարեություն «Մելքիսեդեկի կարգի
պես» քահանայի գալու մասին (Սաղմոս 110.4, տես նաև Եբրայեցիս 7.1):
Նա ուսուցանում էր, որ այս մարգարեությունն իրականացել է Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով: Մելքիսեդեկն արդար թագավոր ու քահանայապետ
էր, ով առաջնորդում էր Աբրահամին (տես Joseph Smith Translation, Genesis
14:25–40 [in the Bible appendix]; Ալմա 13.14–19; Bible Dictionary,
“Melchizedek”): Պողոսն օգտագործեց Մելքիսեդեկին որպես Հիսուս
Քրիստոսի կերպար ու ստվեր: Նա ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսն ու
Իր քահանայությունն անհրաժեշտ էին, որովհետև Ղևտական
Քահանայությունը, Մովսեսի օրենքի հետ միասին, որին այն ծառայում էր,
չէր կարողանա կատարելագործել Աստծո զավակներին (տես Եբրայեցիս
7.11): Դուք կարող եք բացատրել, որ Ղևտական Քահանայությունը
վերաբերում է Ահարոնյան Քահանայության իշխանությանը, որը կրում
էին Ղևիի ցեղի անդամները (տես Bible Dictionary, “Aaronic Priesthood”):

Ցուցադրեք «Մովսեսը
քահանայություն է տալիս
Ահարոնին» նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք, հմր. 15, տես նաև
LDS.org) կողքի նկարը «Հիսուսը
Գեթսեմանի այգում աղոթելիս»։
Բացատրեք, որ ինչպես
հիշատակված է Եբրայեցիս 7-ում,
Պողոսը Ղևտական քահանաներին
համեմատում է Հիսուս Քրիստոսի
հետ: Կարող եք բացատրել, որ
Ղևտական քահանայի դերերից մեկը միջնորդ լինելն էր`
անհամաձայնությունները տարրալուծելու համար խորհրդանշական
կերպով ժողովրդի ու Աստծո միջև կանգնելը:

Գրատախտակին գրեք Եբրայեցիս 7.23–28: Ուսանողների բաժանեք
զույգերի և յուրաքանչյուր զույգի խնդրեք միասին բարձրաձայն կարդալ
հետևյալ հատվածները: Հանձնարարեք նրանց նաև կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
թարգմանություն, Եբրայեցիս 7.25–26։ Սուրբ գրության այս հատվածը
գտնվում է Աստվածաշնչի հավելվածում: Խնդրեք յուրաքանչյուր զույգից
մեկ ուսանողի փնտրել Ղևտական քահանաներին նկարագրող
արտահայտություններ, իսկ մյուս ուսանողին խնդրեք փնտրել Հիսուս
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Քրիստոսին նկարագրող արտահայտություններ: Բացատրեք, որ նորանք
բառը Եբրայեցիս 7.23-ում վերաբերում է քահանաներին:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին,
ովքեր քահանաներին նկարագրող արտահայտություններ էին փնտրում,
զեկուցել իրենց գտածը: Նրանց պատասխանները գրեք գրատախտակին`
Մովսեսի ու Ահարոնի նկարի տակ: (Նրանց պատասխանները կարող են
ներառել հետևյալը. Քահանաները պետք է փոխարինվեին այլ
քահանաներով իրենց մահից հետո [տես Եբրայեցիս 7.23], նրանք ամեն
օր պատարագներ էին մատուցում իրենց անձնական մեղքերի ու
ժողովրդի մեղքերի համար [տես Եբրայեցիս 7.27], ու քահանաները
տկարություն ունեն [տես Եբրայեցիս 7.28]):

Հրավիրեք ուսանողներին, ովքեր Հիսուս Քրիստոսին նկարագրող
արտահայտություններ էին փնտրում, զեկուցել իրենց գտածը: Նրանց
պտասխանները գրեք գրատախտակին` Հիսուս Քրիստոսի նկարի տակ:
(Նրանց պատասխանները պիտի ներառեն նման հայտարարություններ.
Հիսուս Քրիստոսն ու Իր քահանայությունն «անանցանելի» կամ
հավերժական են [Եբրայեցիս 7.24], Նա կարող է փրկել նրանց, ովքեր
«նորանով մօտենում են Աստուծուն» [Եբրայեցիս 7.25], Նա ապրում է` «որ
[մեզ] համար բերեխօսիթիւն անէ» [Եբրայեցիս 7.25], Նա անմեղ էր և
հետևաբար «պէտք չէ … Իր մեղքերի համար պատարագներ
մատուցանէ» [Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Եբրայեցիս 7.26], Նա միայն
մեկ զոհաբերություն պետք է մատուցեր, որը «ժողովրդի մեղքերի
համար» էր [Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, 7.26], և Նա «յավիտեան
կատարեալ» է [Եբրայեցիս 7.28]):

Բացատրեք, որ «[նա] միշտ կենդանի է որ նրանց համար բարեխոսութիւն
անէ» (Եբրայեցիս 7.25) արտահայտությունը նշանակում է, որ Փրկիչի
առաքելությունը մեզ համար բարեխոս լինելն է, որպեսզի մեզ օգնի
վերադառնալ Աստծո մոտ:

• Ինչպե՞ս կբացատրեիք Հիսուս Քրիստոսի և Ղևտական քահանաների
միջև եղած տարբերությունը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 8.1–3
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե բոլոր քահանայապետերը, ներառյալ Հիսուս Քրիստոսը,
ինչ անելու համար էին կարգված կամ կանչված:

• Քահանայապետերը ի՞նչ էին կարգված անելու:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Եբրայեցիս 8.4 (Եբրայեցիս 8.4-ի ա
ծանոթագրությունում): Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով Հիսուս Քրիստոսի մատուցած զոհաբերությանը:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին,
թե ինչ է արել Հիսուս Քրիստոսը մեզ համար: (Օգտագործելով իրենց
իսկ բառերը` ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսն առաջարկեց Իր սեփական
մարմինը մեր մեղքերի համար):
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• Գրատախտակին գրված ո՞ր արտահայտություններն են օգնում մեզ
հասկանալ, թե Հիսուս Քրիստոսն ինչո՞ւ կարողացավ առաջարկել Իր
սեփական կյանքը` ի զոհաբերություն մեր իսկ մեղքերի:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ է իրենց համար նշանակում
Հիսուս Քրիստոսի քավիչ զոհաբերությունը: Խնդրեք նրանց իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում ավարտել հետևյալ
արտահայտությունները․

1. Ես երախտապարտ եմ իմ Փրկիչի համար, որովհետև …

2. Ես Գիտեմ, իմ Փրկիչն ինձ սիրում է, որովհետև …

3. Ես օրհնվել եմ Քավության միջոցով, որովհետև …

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողի կիսվել իրենց գրածով, եթե նրանք այն խիստ անձնական չեն
համարում:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 8.5-13 հատվածները` բացատրելով, որ Իր
զոհաբերության պատճառով Հիսուս Քրիստոսը դարձավ «ավելի լավ
ուխտի միջնորդ» (6-րդ հատված)` ուխտ, որը եթե մարդիկ ընդունեն,
կօգնի նրանց «[ճանաչել] Տիրոջը» (11-րդ հատված) և մաքրվել իրենց
մեղքերից:

Եբրայեցիս 9-10
Պողոսը ցույց է տալիս, թե ինչպես են են մովսիսական արարողությունները
խորհրդանշում Քավությունը

Նախքան դասը, գրատախտակի
վրա գծեք ուղեկցող գծապատկերը:

Բացատրեք, որ ինչպես
հիշատակված է
Եբրայեցիս 9-10-ում, Պողոսը
շարունակում էր համեմատել
Ղևտական քահանայապետերին
Հիսուս Քրիստոսի հետ`
քննարկելով այն
պատասխանատվությունները, որ
կատարում են քահանաները
Քավության օրը: Հանձնարարեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ հետևյալ պարբերությունը.

Տարին մեկ անգամ հրեական սուրբ օրը, որը կոչվում է Քավության օր (ինչպես նաև Yom
Kippur), քահանայապետին թույլ էր տրվում ներս մտնել խորանի` ավելի ուշ Երուսաղեմի
տաճարի Ամենասուրբ վայրը, (որը նաև կոչվում էր Սրբության Սրբոց): Այնտեղ
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քահանայապետը զոհաբերում էր մեկ զվարակ ու մեկ նոխազ: Նա կենդանիների արյունը
շաղ էր տալիս Ամենասուրբ վայրի նախորոշված տեղերում, որպեսզի խորհրդանշեր
Քրիստոսի Քավությունը քահանայի մեղքերի ու ժողովրդի մեղքերի համար: Այնուհետև
քահանայապետը ժողովրդի մեղքերը խորհրդանշորեն փոխանցում էր մեկ այլ նոխազի
վրա (որը կոչվում էր քավության նոխազ), որին այնուհետև բաց էին թողնում անապատում,
որը խորհրդանշում էր ժողովրդի մեղքերի հեռացումը: Նա նաև զոհաբերում էր երկու խոյ`
որպես այրված ընծա իր և ժողովրդի համար: (Տես Bible Dictionary, “Fasts”; տես նաև
Ղևտացոց 16.22):

Դասարանի մի կեսին հանձնարարեք կարդալ Եբրայեցիս 9.11, 12, 24, 28
հատվածները, իսկ մյուս կեսին կարդալ Եբրայեցիս 10.1, 4, 10-12
հատվածները: Խնդրեք ամեն խմբին լուռ կարդալ իրենց հանձնարարված
հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես են Քավության օրվա
իրադարձությունները հանդիսանում Հիսուս Քրիստոսի կերպարն ու
ստվերը: Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք
յուրաքանչյուր խմբից մեկական ուսանողի կիսվել իրենց գտածով։
Այնուհետև հարցրեք.

• Ինչպես Քավության օրը քահանայապետը մտավ խորանի
ամենասուրբ վայրը, ի՞նչ «սրբատեղի» (Եբրայեցիս 9.12) կարող էր
Փրկիչը մտնել Իր Քավության շնորհիվ: (Երկնային Հոր ներկայության
մեջ, կամ սելեստիալ փառքի մեջ):

• Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը ի՞նչ կարող էր անել, որ
«նոխազների և ցուլերի արիւնը» (Եբրայեցիս 10.4) չէր կարող:

• Այդ դեպքում քահանայապետերն ինչո՞ւ էին անում այս
զոհաբերությունները Քավության օրը: (Որպեսզի ցույց տային «գալու
բարիքների շուքը» [Եբրայեցիս 10.1] կամ նշեին Փրկիչի Քավությունը):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս
10.17–20 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել՝ ուշադրություն
դարձնելով, թե Քավության միջոցով ինչն է հնարավոր դառնում:

• Ըստ 19-րդ հատվածի` Հիսուսի զոհաբերության շնորհիվ որտե՞ղ
կարող ենք մտնել: («Սրբարանը» կամ Աստծո ներկայության մեջ`
սելեստիալ արքայությունում):

• Ըստ 20-րդ հատվածի` ինչպե՞ս ենք մտնում Աստծո ներկայության մեջ:

Բացատրեք, որ «նոր և կենդանի ճանապարհ» արտահայտությունը
վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին կամ այն ծրագրին, որի
միջոցով կարող ենք ներում գտնել ու սրբագործվել Նրա Քավությամբ ու
հետևաբար արժանի դառնալ Աստծո ներկայության մեջ վերադառնալուն:

Գրեք հետևյալ անավարտ միտքը գրատախտակին. Հիսուս Քրիստոսի
Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք մտնել սելեստիալ արքայություն, եթե …

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս
10.22-23 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե մենք ինչ պետք է անենք սելեստիալ արքայություն
մտնելու համար։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով:
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Ավարտեք գրատախտակի վրա գրված արտահայտությունը, որպեսզի
այն հնչի հետևյալ կերպ. Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք
կարող ենք մտնել սելեստիալ արքայություն, եթե ամուր կառչենք Նրա
հանդեպ մեր հավատքից:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «պինդ բռնել» (հատված 23) Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս
10.35-38 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել՝
ուշադրություն դարձնելով Պողոսի տված խորհրդին, որը կարող է օգնել
մեզ ամուր կառչել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքից:

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի ամուր կառչենք Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ մեր հավատքից:

• Ի՞նչ է նշանակում «դէն մի գցէք ձեր վստահութիւնը»
արտահատությունը։ (հատված 35):

Հրավիրեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ խոսքը,
որում նա նկարագրում է, թե ինչ է նշանակում «դէն [չգցենք մեր]
վստահութիւնը» արտահատությունը:

«Վերջին Օրերի Սրբերի ելույթներից մեկում ասվում է, որ հիրավի, դժվար է
լինում Եկեղեցուն միանալուց առաջ, երբ դու պատրաստվում ես դրան,
դժվար է նաև միանալուց հետո: Միշտ էլ այդպես է եղել, ասում է Պողոսը,
սակայն հետ մի նահանջեք: Մի մատնվեք խուճապի և մի ընկրկեք: Մի
կորցրեք ձեր վստահությունը: Մի մոռացեք, թե մի ժամանակ ինչ
զգացումներ եք ունեցել: Ձեր ունեցած փորձառության նկատմամբ

անվստահությամբ մի լցվեք: Դա հենց այդ հաստատակամությունն էր, որ փրկեց Մովսեսին
ու Ջոզեֆ Սմիթին, երբ հակառակորդն ընդդիմանում էր նրանց դեմ, և դա այն է, ինչը կփրկի
ձեզ» ( «Cast Not Away Therefore Your Confidence», Ensign, Mar. 2000, 8):

• Ո՞ւմ եք ճանաչում, ով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իր հավատքից
ամուր կառչելու լավ օրինակ է հանդիսանում:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իրենց
հավատքից ամուր կառչելու ուխտի մասին: Խնդրեք նրանց գրի առնել, թե
սա անելու համար ինչպես են մեծացնելու իրենց հանձնառությունն ու
ունակությունը:
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ԴԱՍ 138

Եբրայեցիս 11
Նախաբան
Պողոսն ուսուցանեց Եկեղեցու անդամներին հավատի
մասին: Նա հիշատակել է Հին Կտակարանի արդար
տղամարդկանց ու կանանց օրինակների մասին, ովքեր

հավատ են գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ու
հետևաբար հրաշքներ գործել, դիմացել
դժվարություններին և մեծ օրհնություններ ստացել:

Ուսուցման առաջարկներ
Եբրայեցիս 11․1-6
Պողոսն ուսուցանում է Եկեղեցու անդամներին հավատի մասին

Կարդացեք Ֆիլիպիններից մի երիտասարդ կնոջ մասին հետևյալ
պատմությունը: Հրավիրեք ուսանողներին ուշադիր լսել, թե ինչպես էր այդ
երիտասարդ կինը հավատք գործադրում:

Պատմությունը կարդալու փոխարեն կարող եք ցուցադրել “Pure and
Simple Faith” տեսանյութը (5:22), որից էլ գրի է առնվել հետևյալ

պատմությունը: Այդ տեսանյութը հասանելի է LDS.org-ում։ Կանգնեցրեք
տեսանյութն այն բանից հետո, երբ երիտասարդ կինն այնպիսի
տպավորություն է ունենում, որ պիտի գնի իրեն անհրաժեշտ բաները
(ժամանակի կոդ 02:36)։

Մի երիտասարդ կին Ֆիլիպիններից բացատրում է, որ իր հայրը ամռանը պիտի մեկներ
հեռու վայր աշխատելու: Երբ նա ստանում էր իր աշխատավարձը, տուն էր ուղարկում այն
իր ընտանիքին: Մի շաբաթ օր ընտանիքն օգտագործել էր ողջ գումարը, բացի երկու
թղթադրամից` յուրաքանչյուրը 20 պեսո արժողությամբ: Երբ երիտասարդ կինը նայում է իր
ընտանիքին անհրաժեշտ իրերի ցանկին, գիտակցում է, որ իրենք բավարար գումար
չունեն, որպեսզի գնեն բոլոր իրերը, իսկ հաջորդ օրն իր ընտանիքը եկեղեցի գնալիս
կարողանա վճարել ուղեվարձը: Նա հարցրեց իր մայրիկին, թե ինչ պետք է անի: Նրա
մայրն ասաց, որ նա գնի իրերը, իսկ Աստված փոխադրամիջոցի համար միջոց
կտրամադրի:

Երիտասարդ կինն աղոթեց, որպեսզի նա կարողանար գնել ցուցակում նշված իրերը ու դեռ
բավարար գումար մնար հաջորդ օրը եկեղեցի գնալու ուղեվարձի համար: Առաջին հերթին
նա պետք է գներ փայտածուխ, որ իր ընտանիքը սնունդ պատրաստելու համար վառելիք
ունենար: Նա ցնցվեց, երբ տեսավ, որ մի պարկ փայտածուխի արժեքը կրկնապատկվել էր
5 պեսոյից 10 պեսո: Իմանալով, որ իր ընտանիքը սնունդ պատրաստելու համար վառելիքի
կարիք ունի, 20 պեսո վճարելով` նա գնեց երկու պարկ փայտածուխ: Այս երիտասարդ կինը
նույնիսկ ավելի ջերմեռանդ աղոթեց, որպեսզի իր ընտանիքը դեռ կարողանար եկեղեցի
գնալ: Երբ նա աղոթեց, ինչ-որ բան հուշեց նրան. «Գնա և գնիր այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ
է: Ամեն ինչ լավ է»: Այսպիսով, նա շարունակեց իր ճանապարհը միայն 20 պեսոյով: (Գրի է
առնված “Pure and Simple Faith,” տեսանյութից LDS.org):

• Այս երիտասարդ կինն ինչպե՞ս գործադրեց իր հավատը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 11.1,
ինչպես նաև Եբրայեցիս 11.1-ի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն (Եբրայեցիս
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11.1-ի բ ծանոթագրությունում): Դասարանին խնդրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն ինչ ուսուցանեց հավատքի մասին:

• Համաձայն 1-ին հատվածի` ի՞նչ է հավատը: (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
հասկացել են հետևյալ ճշմարտությունը․ հավատքը ակնկալվող
բաների հավաստիացումն է և անտեսանելի բաների ապացույցը):

Բացատրեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա.
Բեդնարը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի երեք հիմնական
տարրերը բացատրելու համար կիրառել է Եբրայեցիս 11.1 հատվածը,
ինչպես նաև այլ աղբյուրներ (Ալմա 32.21, Դասախոսություններ հավատի
մասին): Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Երեց
Բեդնարի հետևյալ խոսքը.

«Այս ուսմունքներն ընդգծում են հավատքի երեք հիմնական տարրերը. (1)
հավատքը որպես ակնկալվող բաների հավաստիացում, որոնք ճշմարիտ

են, (2) հավատքը որպես անտեսանելի բաների ապացույց և (3) հավատը

որպես գործողության սկզբունք բոլոր բանական էակների մոտ: Ես
նկարագրում եմ Փրկիչի հանդեպ հավատի այս երեք բաղադրիչները որպես`
միևնույն ժամանակ հայացք գցելով դեպի ապագան, հետադարձ հայացք

դեպի անցյալը և սկսելով գործողություն ներկայում» (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept.
2007, 62):

Գրատախտակին գրեք հետևյալը. հավաստիացում` հայացք գցել դեպի
ապագան, ապացույց` հետ նայել դեպի անցյալը, գործողություն` սկսել գործել
ներկայում: Բացատրեք, որ Երեց Բեդնարն ուսուցանել է, որ հավատի այս
երեք տարրերը` հավաստիացումը, ապացույցը և գործողությունը գործում
են միասին, երբ մենք հայացք ենք գցում դեպի ապագան, հետ ենք նայում
դեպի անցյալն ու գործում ենք ներկայում:

• Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատ գործադրելն ինչպե՞ս է
տարբերվում պարզապես Նրան հավատալուց:

• Ինչպե՞ս է ֆիլիպինցի երիտասարդ կնոջ պատմությունը ցույց տալիս
Երեց Բեդնարի նկարագրած հավատքի երեք տարրերը:

• Ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ, երբ մենք հավատ ենք գործադրում
Քրիստոսի հանդեպ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 11.2–5:
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով
Պողոսի կիրառած օրինակներին, որոնք ցույց էին տալիս, թե ինչ կարող է
տեղի ունենալ, երբ մարդիկ հավատք գործադրեն Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ այս մարդիկ հավատք գործադրեցին Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ:
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Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Եբրայեցիս 11․6-ը`
ուշադրություն դարձնելով, թե Պետրոսն ինչ ուսուցանեց հավատքի
վերաբերյալ:

• Պողոսն ի՞նչ ուսուցանեց հավատքի վերաբերյալ:

• Համաձայն Պողոսի ուսուցանածի` ի՞նչ պետք է անենք Աստծուն
հաճոյանալու համար: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր
օգտագործել, սակայն հավաստիացեք, որ Աստծուն հաճոյանալու
համար մենք պետք է գործադրենք մեր հավատքը` մոտենալով Նրան
, հավատալով Նրան ու հավատալով, որ Նա հատուցում է նրանց,
ովքեր ջանասիրաբար փնտրում են Իրեն: Կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն այդ ճշմարտությունը 6-րդ հատվածում)։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ ֆիլիպինցի
երիտասարդ կնոջ պատմության ավարտը: Խնդրեք դասարանին
ուշադրությամբ լսել, թե ինչ տեղի ունեցավ, քանի որ երիտասարդ կինը
հավատ գործադրեց Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

Եթե դուք փոխարենն ընտրել եք ցուցադրել տեսանյութը,
շարունակեք դիտել “Pure and Simple Faith” տեսանյութի մնացած

մասը (ժամանակի կոդը 2:36-ից մինչև վերջ):

Երբ երիտասարդ կինը պատրաստվում էր վճարել մյուս իրերի համար, նա ձեռքը մտցրեց
իր գրպանն ու այնտեղ թղթի մի մեծ գունդ զգաց: Երբ նա բացեց այն, տեսավ ևս հինգ
թղթադրամ` յուրաքանչյուրը 20 պեսո արժողությամբ` փաթաթված իր մոտ մնացած 20
պեսո արժողությամբ թղթադրամով: Այդ պահին նա գիտեր, որ բավականաչափ գումար
կար իր մոտ իր ընտանիքի համար անհրաժեշտ իրերը գնելու և Եկեղեցի գնալու
ուղեվարձը վճարելու համար: Այս երիտասարդ կինը բացատրեց, որ այդ փորձառության
ընթացքում նա զգացել է Աստծո օգնությունն ու սերն իր նկատմամբ: Երբ նա տուն հասավ,
նա այդ հրաշքի համար իր երախտագիտությունը հայտնեց Երկնային Հորը: (Գրի է առնված
“Pure and Simple Faith,” տեսանյութից LDS.org):

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ, երբ այս երիտասարդ կինը հավատք գործադրեց
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

• Ինչպե՞ս կարող է այս փորձառությունն օգնել այդ երիտասարդ կնոջը
հավատք գործադրել ապագայում: (Քանի որ նա ճանաչեց Աստծո`
իրեն օգնելու փաստն այս փորձառության ընթացքում, նա կարող է
հավաստիանալ, որ Աստված իրեն կօգնի նաև ապագայում: Նրա ձեռք
բերած ապացույցի ու հավաստիության շնորհիվ նա կարող է հավատ
ունենալ ներկայում գործելու համար: Եթե նա շարունակի գործել, ապա
հավատով գործելու այս ընթացքը կշարունակվի, ու նրա հավատը
կամրանա):

Խնդրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք
հավատք են գործադրել: Մի քանի ուսանողների հրավիրեք կիսվել իրենց
փորձառություններով:

• Այդ փորձառությունն ինչպե՞ս է ձեզ փաստել, որ Աստված ձեզ կօգնի
ապագայում:
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Եբրայեցիս 11․7-40
Պետրոսը հիշատակում է Հին Կտակարանի արդար մարդկանց մասին, ովքեր
հավատ են գործադրել

• Որո՞նք են որոշ իրավիճակները, որոնց մեջ դուք գտնվում եք հիմա
կամ կգտնվեք ապագայում, որոնք կպահանջեն ձեզանից հավատ
գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

Եբրայեցիս 11.7-40 հատվածներն ուսումնասիրելիս, հրավիրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք
կարող են օգնել նրանց տեսնել այն օրհնությունները, որոնք կարող են
ստանալ, երբ հավատք գործադրեն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

Գրատախտակին գրեք հավատով և հավատի միջոցով բառերը և բացատրեք,
որ Պողոսը հիշատակում էր Հին Կտակարանի արդար մարդկանց
օրինակները, ովքեր հավատ էին գործադրում, որպեսզի
հավաստիացնեին իրենց լսողներին, որ նրանք նույնպես կօրհնվեն`
հավատք գործադրելով: Հրավիրեք ուսանողներին մտքում արագ կարդալ
Եբրայեցիս 11 գլուխը` ուշադրություն դարձնելով «հավատքով» և
«հավատքի միջոցով» արտահայտություններին: Կարող եք առաջարկել,
որ ուսանողները նշեն այդ արտահայտությունը:

Սուրբ գրությունների նշումներ ու ծանոթագրումներ

Իրենց սովորածը մտապահելու ամենաօգտակար եղանակը և´ ուսուցիչների, և´
ուսանողների համար սուրբ գրություններում նշումներ և ծանոթագրումներ կատարելն է։
Կարող եք ուսանողներին հրավիրել իրենց սուրբ գրություններում նշել կարևոր բառերը,
պարբերությունները կամ հատվածները: Կարող եք նաև առաջարկել նրանց նշել
վարդապետություններ և սկզբունքներ: Երբ ուսանողներին հրավիրեք նշել սուրբ
գրությունները , մի ստիպեք, որ նշեն հատուկ եղանակով: Հիշեք, որ ուսանողներին չպետք է
ստիպել նշել իրենց սուրբ գրությունները:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 11․7
հատվածը: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Նոյն ինչպես հավատ գործադրեց Աստծո հանդեպ: (Դուք կարող եք
բացատրել, որ «երկիւղած լինել» արտահայտությունը նշանակում է, որ
Նոյը գործում էր Աստծո առաջնորդության նկատմամբ հույսով ու
հավաստիացմամբ [տես բ և գ ծանոթագրությունները]):

• Նոյն ինչպե՞ս էր հավատ գործադրում Աստծո հանդեպ:

• Երեց Բեդնարի նկարագրած հավատքի տարրերից (հավաստիացում,
ապացույց և գործողություն) ո՞րոնք են դրսևորվում Նոյի այս
պատմության մեջ:

• Ինչպես են դրանք դրսևորվում:

Գրատախտակին գրեք սուրբ գրությունների հետևյալ հղումները․
Եբրայեցիս 11.8–10, 11–12, 17–19, 20–22, 23–28, 29–31: Դասարանը բաժանեք
վեց խմբի և յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարեք մեկական հղում: (Եթե
ձեր դասարանը փոքր է, յուրաքանչյուր ուսանողի հանձնարարեք մեկ
հղում կամ ուսանողներին բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր զույգի
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հանձնարարեք ավելի քան մեկ հղում): Հրավիրեք յուրաքանչյուր խմբի
միասին կարդալ իրենց հանձնարարված հղումը` փնտրելով
պատասխաններ հետևյալ հարցերին (կարող եք այդ հարցերը գրել
գրատախտակին)․

Ովքե՞ր հավատ գործադրեցին:

Ինչպե՞ս էին դրսևորվում հավատքի երեք տարրերը (հավաստիացում,
ապացույց և գործողություն) :

Ինչպիսի՞ իրավիճակների առջև ենք կանգնում մեր օրերում, որոնք
պահանջում են նման հավատք:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
հրավիրեք մեկ ուսանողի դասարանի հետ իրենց պատասխաններով
կիսվելու համար։

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս
11.13–16 հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ կարող ենք սովորել հավատք գործադրելու մասին
Աբրահամի, Սառայի և մյուսների օրինակներից: Բացատրեք, որ «մի
քաղաք» արտահայտությունը (16-րդ հատված) վերաբերում է
հավերժական կյանքին:

• Համաձայն 13-րդ հատվածի` ի՞նչ տեղի ունեցավ Աբրահամի ու նրա
կին Սարրայի, ինչպես նաև մյուս հավատարիմ մարդկանց հետ:

• Ինչո՞ւ նրանք հավատարիմ մնացին` չնայած չստացան Աստծո
խոստացած բոլոր օրհնություններն այս կյանքում: (Կարող եք
բացատրել, որ խոստացված օրհնությունները «հեռուանց տեսնել»
նշանակում է օրհնություններն այս կյանքից հեռանալուց հետո
ստանալու հույս ու վստահություն ունենալ):

• Նրանց օրինակներն ինչպե՞ս կարող են օգնել մեզ հավատարիմ մնալ:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ արտահայտությունը. երբ մենք
հավատք ենք գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք … Հրավիրեք
ուսանողներին գրել այս արտահայտությունն իրենց դասարանական
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Եբրայեցիս 11.32-40 հատվածները: Խնդրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 11.35-ի Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը
(Եբրայեցիս 11.35-ի բծանոթագրությունում), իսկ մյուս ուսանողին
հրավիրեք կարդալ Եբրայեցիս 11.40-ի Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը
(Եբրայեցիս 11.40-ի ածանոթագրությունում): Խնդրեք դասարանին
հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես կարող են ավարտել իրենց
գրած արտահայտությունը: Դուք կարող եք խորհուրդ տալ, որ
ուսանողներն իրենց սուրբ գրություններում ընդգծեն կարևոր բառերը
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կամ արտահայտությունները, որոնք մեծ տպավորություն են գործում
նրանց վրա:

Հրավիրեք ուսանողներին ավարտել արտահայտությունը համաձայն
32-40 հատվածների։ Բավարար ժամանակից հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողի կիսվել իրենց գրածով: Ամփոփեք ուսանողների
պատասխանները` գրատախտակի վրա գրելով հետևյալ սկզբունքը. երբ
մենք հավատք ենք գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք կարող
ենք դիմանալ տառապանքին, գործել հրաշքներ, ստանալ աստվածային
խոստումներ, ամրացնել մեր վկայությունը Նրա մասին և առաջ
ընթանալ դեպի կատարելություն:

• Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որի միջոցով կարող եք
հավատք գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

• Ինչպիսի՞ օրհնություններ եք տեսել, որ ինչ-որ մեկը ստացել է հավատ
գործադրելու շնորհիվ:

Հրավիրեք ուսանողներին կրկին խորհել այնպիսի իրավիճակների
մասին, որոնք նրանցից պահանջում են կամ կպահանջեն հավատք
գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

Խրախուսեք նրանց նման իրավիճակներում Տիրոջ հանդեպ հավատք
գործադրելու նպատակ դնել: Հրավիրեք ուսանողներին գրի առնել այդ
նպատակը` ավարտելով «հավատքի միջոցով ես …» արտահայտությունը:
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ԴԱՍ 139

Եբրայեցիս 12-13
Նախաբան
Պողոսը հրեա անդամներին խորհուրդ է տվել վազել
աշակերտության մրցավազքը` հետևելով Հիսուս
Քրիստոսի օրինակին: Նա նաև բացատրել է Տիրոջ
հանդիմանությունը ստանալու օրհնությունները: Պողոսը
սրբերին խորհուրդ է տվել կատարել Աստծո կամքը,
որպեսզի նրանք կարողանան կատարյալ դառնալ Հիսուս
Քրիստոսի Քավության միջոցով:

Ծանուցում․ Դաս 140-ը հնարավորություն է տալիս երկու

ուսանողների ուսուցանել։ Նախապես ընտրեք երկու
ուսանողների և նրանց տրամադրեք դաս 140-ի
նշանակված հատվածները, որպեսզի նրանք
կարողանան պատրաստվել։ Խրախուսեք նրանց
աղոթքով ուսումնասիրել դասի նյութը և իրենց
նախապատրաստման և ուսուցման ընթացքում փնտրել
Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը:

Ուսուցման առաջարկներ
Եբրայեցիս 12
Պողոսը սրբերին խորհուրդ է տալիս հավատքով ու համբերությամբ վազել
կյանքի մրցավազքը

Գրատախտակի վրա նկարեք
վազորդի մի պարզ գծանկար:
Խնդրեք դասարանին նկարագրել,
թե վազորդն ինչպիսի
դժվարությունների առաջ կարող է
կանգնել երկար մրցավազքի
ընթացքում: (Դուք նաև կարող եք
հարցնել` արդյոք դասարանի
ուսանողներից որևէ մեկը վազել է
երկար մրցավազքում և ինչպիսի
դժվարությունների առաջ է
կանգնել այդ մրցավազքի
ընթացքում):

• Ի՞նչը կարող է խթանել
վազորդին շարունակել վազքը,
նույնիսկ, երբ նա հոգնածություն և այլ դժվարություններ է ունենում:

• Ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի հետևորդի կյանքը նմանվել
հարատև մրցավազքին :

• Որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ` ինչպիսի՞ դժվարությունների
առջև կարող ենք կանգնել:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպիսի դժվարությունների առջև են
կանգնում (կամ կանգնել են) որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ:
Եբրայեցիս 12 գլուխն ուսումնասիրելիս` հրավիրեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք կարող են օգնել
նրանց շարունակել հետևել Հիսուս Քրիստոսին, նույնիսկ երբ դա դժվար է
դառնում:
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Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 12.1:
Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսն
ինչ ասաց Սրբերինանել` աշակերտության մրցավազքը հաջողությամբ
անցնելու համար:

• Պողոսն ինչ ասաց Սրբերին անել ` աշակերտության մրցավազքը
հաջողությամբ անցնելու համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին կանգնել դասարանի առջև և նրան
ուսապարկ տվեք, որպեսզի կրի: Ուսապարկը լցրեք քարերով,
այնուհետև խնդրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչպես կարող է
քարերով լցված ուսապարկն ազդել վազորդի վրա:

• Մեր մեղքերն ինչպե՞ս կարող են նմանվել քարերով լցված
ուսապարկին:

Խնդրեք ուսանողին վայր դնել ուսապարկն ու զբաղեցնել իր տեղը:

• Ի՞նչ է նշանակում համբերությամբ վազել առաքելության մրցավազքը:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 12.2-4
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսն ինչ ասաց Սրբերին անել, որը կօգներ նրանց մի
կողմ դնել իրենց մեղքերն ու համբերությամբ դիմակայել
հակառակությանը: Բացատրեք, որ հակառակութիւն բառը 3-րդ հատվածում
վերաբերում է հակադրությանը (տես 3-րդ հատված, ա ծանոթագրություն
):

• Պողոսն ի՞նչ ուսուցանեց Սրբերին, որը կարող է օգնել մեզ մի կողմ
դնել մեր մեղքերն ու համբերությամբ դիմակայել հակառակությանը:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն
հավաստիացեք, որ նրանք բացահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք.
երբ մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, մենք
կարողանում ենք մեր մեղքերը մի կողմ դնելու և հակառակությանը
համբերությամբ դիմակայելու ուժ գտնել):

• Համաձայն 2-րդ հատվածի` ըստ Պետրոսի, Հիսուս Քրիստոսն ի՞նչ
արեց, որը Սրբերը կարող են որպես օրինակ դիտել:

Ցուցադրեք Խաչելությունը նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
համար 57, տես նաև LDS.org), և
բացատրեք, որ Պողոսն ասաց
Սրբերին, որ Հիսուս Քրիստոսը
պատրաստ էր խաչի վրա զոհվել և
դիմանալ աշխարհի ամոթանքին,
քանի որ Նա գիտեր այն
ուրախության մասին, որը
ստանալու էր, եթե հավատարիմ
մնար Երկնային Հորը:
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• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի օրինակին
հետևելը օգնել մեզ, երբ հանդիպում ենք տառապանքի և
խոչընդոտների։

Խնդրեք ուսանողներին խորհել իրենց ներկայիս դժվարությունների
մասին և թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսի օրինակին հետևելը կարող է օգնել
նրանց այդ դժվարություններում:

Ուսանողներից մեկին հրավիրեք բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը:
Դասարանին հրավիրեք ուշադրություն դարձնել, թե Հիսուս Քրիստոսի
օրինակն ինչպես կարող է օգնել մեզ մի կողմ դնել մեր մեղքերն ու
համբերությամբ առաջ ընթանալ:

«Որպեսզի Նրա Քավությունը լիներ անսահման և հավերժական, Նա պետք
է զգար, թե ինչ է նշանակում մահանալ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև
հոգեպես, զգալ, թե ինչ է նշանակում, երբ աստվածային Հոգին հեռանում է,
թողնելով մարդուն զգալ ամբողջովին նվաստացած, անհուսորեն միայնակ:

«Սակայն Հիսուսը տոկաց: Նա առաջ մղվեց: Նրա առաքինությունը թույլ
տվեց, որ հավատքը հաղթի, նույնիսկ կատարյալ տառապանքի վիճակում:

Չնայած Իր զգացումներին` վստահությունը, որով Նա ապրում էր, հավաստիացրեց Նրան,
որ աստվածային կարեկցանքը երբեք չի բացակայում, որ Աստված միշտ հավատարիմ է,
որ Նա երբեք չի լքում, ոչ էլ թողնում է մեզ» («Ոչ ոք Նրա հետ չէր» Ensign կամ Լիահոնա,
Մայիս 2009, 88):

Խրախուսեք ուսանողներին, որպես իրենց ամենօրյա սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության մի մաս, ժամանակ հատկացնել
Հիսուս Քրիստոսի օրինակին հետևելուն , որպեսզի կարողանան ուժ
գտնել իրենց մեղքերը մի կողմ դնելու և հակառակությանը
համբերությամբ դիմակայելու համար:

Որպեսզի նախապատրաստեք ուսանողներին Եբրայեցիս 12 գլխում
բացահայտել Պողոսի ուսուցանած սկզբունքներից ևս մեկը, հրավիրեք
նրանց խորհել մի ժամանակի մասին, երբ ինչ-որ մեկն ուղղել է իրենց:
Խնդրեք նրանց մտաբերել, թե ինչպես արձագանքեցին այդ ուղղմանը:

• Ինչո՞ւ ինչ-որ մեկից ուղղում ստանալը կարող է դժվար լինել:

• Ձեր կարծիքով որո՞նք են այն մի քանի պատճառները, որ մարդիկ
կձգտեն ուղղել մեզ, հատկապես, երբ այդ մարդիկ գիտեն, որ մեզ
կարող է դուր չգալ իրենց ուղղումը:

Բացատրեք, որ երբ մենք վազում ենք աշակերտության մրցավազքում,
մենք կարող ենք ակնկալել խրատ կամ ուղղում: Հրավիրեք ուսանողներից
մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս 12.6–9 հատվածները:
Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե ով
կուղղի մեզ և ինչու։ Այս համատեքստում խորթ բառը 8-րդ հատվածում
վերաբերում է նրանց, ովքեր ծնվել են ամուսնությունից դուրս ու չեն
համարվում օրինական ժառանգներ:
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Եբրայեցիս 12.9-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելը կօգնի ուսանողներին

խորացնել իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ լինել ուսուցանելու դրանք ուրիշներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Օգտվեք այս դասի վերջում տրված
ուսուցման գաղափարից, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ հատվածի սերտման
հարցում:

• Ո՞վ կխրատի մեզ աշակերտության մրցավազքում վազելիս:

• Ըստ Պողոսի` ինչո՞ւ է Երկնային Հայրը խրատում կամ ուղղում մեզ:

• Ինչպե՞ս է Երկնային Հոր խրատը հանդիսանում որպես Նրա սիրո
նշան Իր զավակների նկատմամբ:

Հրավիրեք ուսանողներին 30 վայրկյանի ընթացքում իրենց դասարանային
տետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում
գրի առնել որոշ եղանակներ, որոնց միջոցով Երկնային Հայրը կարող է
ուղղել մեզ: Խնդրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել
իրենց գրածով: Հավաստիացեք, որ ուսանողները հասկանում են, որ
չնայած խրատը կարող է գալ բազմաթիվ ձևերով, մեր ունեցած ոչ բոլոր
փորձություններն ու տառապանքներն են գալիս Աստծուց:

• 9-րդ հատվածում ի՞նչ է ասում Պողոսը, որ մենք պետք է անենք, երբ
Երկնային Հայրը ուղղի կամ խրատի մեզ:

• Ի՞նչ է նշանակում «հնազանդուինք» կամ ենթարկվենք Երկնային Հորը։
(Լինել խոնարհ, սովորող և կամենալ փոփոխություններ անել մեր
կյանքում, որպեսզի հավասարեցնենք այն Նրա կամքի հետ):

Գրեք հետևյալ անավարտ արտահայտությունը գրատախտակի վրա. եթե
մենք ընդունենք Երկնային Հոր խրատը, մենք …

Բացատրեք, որ 10-րդ հատվածում Պողոսը հաստատում է, որ մեր
երկրային հայրերը երբեմն կարող են խրատել մեզ ոչ կատարյալ ձևով,
սակայն Երկնային Հոր խրատը կատարյալ է և նախատեսված է մեր օգտի
համար: Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ
Եբրայեցիս 12.10-11 հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ Պողոսի ուսուցանածի, ինչ տեղի
կունենա, եթե մենք հնազանդվենք Երկնային Հոր խրատին: Բացատրեք,
որ «նորա սրբութիւնն ընդունենք» արտահայտությունը 10-րդ հատվածում
վերաբերում է Աստծուն ավելի շատ նմանվելուն:

• Ինչպե՞ս են 11-րդ հատվածում Պողոսի խոսքերը նկարագրում, թե
սկզբում ինչպես կարող ենք մեզ զգալ, երբ խրատվում ենք:

• Ըստ 10-11-րդ հատվածների, ի՞նչ կպատահի, եթե մենք հնազանդվենք
Երկնային Հոր խրատին: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրատախտակի վրա գրված արտահայտությունն ավարտեք հետևյալ
կերպ. եթե մենք ընդունենք Երկնային Հոր խրատը, մենք ավելի շատ
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կնմանվենք Նրան և կունենանք այն խաղաղությունը, որը բխում է
արդարակեցությունից):

Կարող եք կիսվել մի փորձառությամբ այն մասին, երբ դուք հնազանդվել
եք Երկնային Հոր խրատին ու օրհնված եք զգացել այդպես անելով:
(Հավաստիացեք, որ չեք կիսվում այն փորձառություններով, որոնք խիստ
անձնական են կամ նվիրական): Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի
ժամանակի մասին, երբ նրանք զգացել են, որ Երկնային Հայրը խրատում է
իրենց: Խնդրեք նրանց մտաբերել, թե ինչպես արձագանքեցին այդ
ուղղմանը: Խրախուսեք ուսանողներին այժմ որոշել հնազանդվել
Երկնային Հոր խրատին, որը կարող են ստանալ ապագայում:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 12.12-29 հատվածները` բացատրելով, որ Պողոսը
խրախուսում էր Սրբերին ամրացնել Եկեղեցու մյուս անդամների
հավատքը: Նա հորդորում էր նրանց հեռու մնալ մեղքից, որպեսզի նրանք
Եսավի և Սինայ սարի վրա գտնվող Իսրայելի զավակների նման
չկորցնեին Աստծո օրհնությունները: Պողոսը բացատրում էր, որ Սրբերը,
ովքեր հավատարիմ են մնում և ծառայում են Աստծուն, աննման փառք ու
Նրա արքայությունում տեղ կստանան:

Եբրայեցիս 13
Պողոսը Սրբերին բազմաթիվ խորհուրդներ է տալիս

Բացատրեք, որ Պողոսը հրեա Սրբերին ուղղված իր նամակն ավարտել է`
նրանց տարբեր թեմաների մասին խորհուրդ տալով: Ուսանողներին
բաժանեք երկու կամ երեք հոգուց բաղկացած փոքր խմբերի: Հրավիրեք
նրանց միասին կարդալ Եբրայեցիս 13․1-9, 17 հատվածները`
ուշադրություն դարձնելով Սրբերին տված Պողոսի խորհրդին:
Ուսանողներին հորդորեք կարդալուց հետո իրենց խմբերով քննարկել
հետևյալ հարցերը: Կարող եք գրել այս հարցերը գրատախտակին.

• Ձեր կարծիքով, ո՞ր խրատն է ամենից շատ անհրաժեշտ մեր
օրերում: Ինչո՞ւ:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներից մի
քանիսին կիսվել, թե ինչպես պատասխանեցին հարցերին: Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե Պողոսի խորհրդի որ մասը կարող են կիրառել
իրենց սեփական կյանքում:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 13.10-12 հատվածները` բացատրելով, որ Պողոսն
ուսուցանել է, որ Հին Կտակարանի ժամանակ մեղքի համար
զոհաբերված կենդանիներն այրվում էին Իսրայելի բնակատեղից դուրս:
Նույն կերպ, Հիսուս Քրիստոսը զոհաբերվեց Երուսաղեմ քաղաքից դուրս:
Բացատրեք, որ Հիսուս Քրիստոսի իրականացրած Քավությունից հետո
կենդանիների զոհաբերությունն արդեն անհրաժեշտ չէր (տես 3 Նեփի
9.18–20):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Եբրայեցիս
13.13–16: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Պողոսի, Սրբերն ի՞նչ պետք է զոհաբերեն կենդանիների փոխարեն:
Կարող եք հրավիրել ուսանողներին ընդգծել այն, ինչ գտնում են։
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• Ըստ Պողոսի` մենք ի՞նչ զոհաբերություններ պետք է անենք:

• Ձեր կարծիքով, ինչու՞ նման զոհաբերությունները հաճելի կլինեն
Աստծուն:

Ամփոփեք Եբրայեցիս 13.17-25 հատվածները` բացատրելով, որ Պողոսը
խորհուրդ էր տալիս Սրբերին հնազանդվել իրենց հոգևոր
առաջնորդներին ու աղոթել նրանց համար: Պողոսն աղոթում էր, որ
Աստված Սրբերին տար ամեն անհրաժեշտ բան, որպեսզի
իրականացնեին Իր կամքը:

Կարող եք եզրափակել` վկայելով Եբրայեցիս 12–13 հատվածներում
ուսանողների բացահայտած ճշմարտությունների մասին:

Սուրբ գրությունների սերտման հատված`Եբրայեցիս 12.9
Ուսանողներին օգնեք անգիր սովորել Եբրայեցիս 12.9-րդ հատվածը`
հրավիրելով նրանց մի թղթի վրա գրել այդ հատվածի յուրաքանչյուր
բառի առաջին տառը: Ձեր ուսանողների հետ բազմիցս կրկնեք այդ սուրբ
գրությունը, մինչև որ նրանք կարողանան անգիր արտասանել ողջ
հատվածը` օգտվելով յուրաքանչյուր բառի առաջին տառից:

• Ի՞նչ վարդապետություն կարող ենք սովորել այս հատվածից մեր
Երկնային Հոր հետ մեր հարաբերության մասին: (Ուսանողները պետք
է բացահայտեն հետևյալ վարդապետությունը․ Երկնային Հայրը մեր
հոգիների հայրն է):

• Ինչո՞ւ է կարևոր հավատալ, որ մենք Աստծո զավակներն ենք։

Վկայեք, որ մենք բառացիորեն Աստծո զավակներն ենք:
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Հակոբոս Առաքյալի Թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Հակոբոս Առաքյալի Թուղթը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու անդամներին հայտնի է Հակոբոսի 1.5-ում գտնվող կարևոր
հատվածի շնորհիվ, որն առաջնորդեց երիտասարդ Ջոզեֆ Սմիթին
ճշմարտություն փնտրել Աստծուց: Իր ամբողջ թղթում Հակոբոսը շեշտել է,
որ մենք պետք է լինենք «խոսքը անողներ, և ոչ թե միայն լսողներ»
(Հակոբոս 1.22): Այս գրքի ուսումնասիրությունը կարող է օգնել
ուսանողներին հասկանալ իրենց հավատքը «անելով» կամ գործով (տես
Հակոբոս 2.14–26) ցույց տալու կարևորությունը և ոգեշնչել նրանց փնտրել
«կեանքի պսակը …, այն որ Տէրը խոստացավ իրան
սիրողներին»(Հակոբոս 1.12):

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Թուղթը հաստատում է, որ այն գրվել է «Յակոբոս Աստուծոյ և Տէր Յիսուս
Քրիստոսի ծառայի» կողմից (Հակոբոս 1.1):

Համաձայն Քրիստոնեական ավանդույթի պնդման` այս Հակոբոսը,
Հուդայի նման, Հովսեփի ու Մարիամի որդիներից մեկն է` Հիսուս
Քրիստոսի խորթ եղբայրը (տես Մատթէոս 13.55, Մարկոս 6.3,
Գաղատացիս 1.19): Այն փաստը, որ Մատթէոսի 13.55-ում Հակոբոսի
անունն առաջինն է նշվում Հիսուսի եղբայրների թվում, կարող է նշանակել,
որ նա խորթ եղբայրներից ավագն էր: Տիրոջ մյուս խորթ եղբայրների
նման, Հակոբոսը նույնպես սկզբում չդարձավ Հիսուսի աշակերտներից
մեկը (տես Հովհաննես 7.3-5): Այնուամենայնիվ, Հիսուսի հարությունից
հետո Հակոբոսը այն անձանցից մեկն էր, ում Քրիստոսը հայտնվեց
որպես հարություն առած էակ (տես Ա Կորնթացիս 15.7):

Ավելի ուշ Հակոբոսը դարձավ Առաքյալ, և համաձայն վաղ քրիստոնյա
գրողների, Երուսաղեմի Եկեղեցու առաջին եպիսկոպոսը (տես Գործք
Առաքելոց 12.17, 21.18, Գաղատացիս 1.18–19, 2.9): Որպես ղեկավար
Եկեղեցում, նա էական դեր խաղաց Երուսաղեմում տեղի ունեցած
խորհրդի ժամանակ (Գործք Առաքելոց 15.13): Հիսուս Քրիստոսի հետ
ազգակցական լինելն անկասկած մեծացրեց նրա ազդեցությունը
Եկեղեցում, սակայն Հակոբոսը խոնարհություն ցուցաբերեց` իրեն
ներկայացնելով ոչ թե որպես Հիսուսի եղբայր, այլ որպես Տիրոջ ծառա
(տես Հակոբոս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հայտնի չէ, թե երբ է Հակոբոսը գրել այս նամակը: Քանի որ Հակբոսն
ապրում էր Երուսաղեմում և հոգ էր տանում այդտեղի Եկեղեցու գործերի
մասին, նա հավանաբար գրել է այս թուղթն այդ տարածքում:

1026



Այն փաստը, որ Հակոբոսը չի նշել Մ.Թ. 50 թվի (տես Գործք Առաքելոց 15)
Երուսաղեմի համաժողովի մասին, կարող է նշանակել, որ այս նամակը
գրվել է դրանից առաջ: Եթե այս նամակն իսկապես գրվել է Երուսաղեմի
համաժողովից առաջ, ապա այն Նոր Կտակարանում գրված առաջին
թղթերից մեկն է:

Ու՞մ համար է գրված այն և ինչու՞:
Հակոբոսն ուղղել է իր նամակը «տասներկու [ցեղերին, որ ցրուած են]»
(Հակոբոս 1.1), որը նշանակում է, որ այն ուղղված է Իսրայելի ողջ տանը.
նա հրավիրում էր նրանց «ընդունել ավետարանը … [և] գալ դեպի
Քրիստոսի հոտը» (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 3:243): Հակոբոսն ուսուցանում էր Եկեղեցու անդամներին
ապրել իրենց կյանքը որպես Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իրենց
հավատքի արտահայտում:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Հակոբոս Առաքյալի Թուղթը Հին Կտակարանի Առակաց գրքի նման
երբեմն համարվում է որպես իմաստության գրականություն: Նամակի
բովանդակությունը կազմված է Քրիստոսանման կյանքի չափանիշների
համառոտ մեկնաբանություններից: Բացի դրանից, Մատթէոսի 5-7-ում
հիշատակված Փրկիչի Լեռան քարոզի ու Հակոբոսի խոսքերի միջև կան
շատ նմանություններ: Նմանատիպ թեմաներից են` հալածանքը (տես
Հակոբոս 1.2–3, 12, Մատթէոս 5.10–12), «կատարեալ» դառնալը կամ
հոգեպես հասունանալը (տես Հակոբոս 1.4, 2.22, Մատթէոս 5.48), Աստծուն
հարցնելը (տես Հակոբոս 1.5; Մատթէոս 7.7–8), Աստծո կամքը կատարելը
(տես Հակոբոս 1.22, Մատթէոս 7.21–25), ուրիշներին սիրելը (տես Հակոբոս
2.8, Մատթէոս 5.43–44, 7.12), լավն ու վատը իրենց բերած պտուղներից
ճանաչելը (տես Հակոբոս 3.11–12, Մատթէոս 7.15–20), խաղաղարարներ
լինելը (տես Հակոբոս 3.18, Մատթէոս 5.9) և երդումներ չանելը (տես
Հակոբոս 5.12, Մատթէոս 5.34–37):

Համառոտ շարադրանք
Հակոբոս 1-2 Հակոբոսը ողջունում է իր կարդացողներին ու ներկայացնում
է իր թղթի կարևոր թեմաներից մի քանիսը` ներառյալ փորձություններին
դիմակայելը, իմաստություն փնտրելն ու ընդունած հավատքի նկատմամբ
հետևողական լինելը: Աստծո խոսքը լսողները պետք է նաև խոսքը
կատարողներ լինեն: Հակոբոսը սահմանում է «անարատ
կրոնասիրությունը» որպես` հոգ տանել որբերի ու այրիների մասին ու
պահել իր անձը մեղքից անարատ (տես Հակոբոս 1.27): Սրբերը պետք է
սիրեն իրենց մերձավորներին ու իրենց հավատքն իրենց գործերի
միջոցով ցուցադրեն:

Հակոբոս 3-4 Հակոբոսը ցույց է տալիս անվերահսկելի լեզվի
կործանարար բնույթը և հակադրում է այն խաղաղարարների
արդարակեցության պտուղների հետ: Նա զգուշացնում է իր

ՀԱԿՈԲՈՍ
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կարդացողներին չդառնալ ընկերներ աշխարհի հետ, այլ դիմակայել
չարին ու մոտենալ Աստծուն:

Հակոբոս 5-ում Հակոբոսը զգուշացման խոսք է ասում հարուստներին ու
չարամիտներին: Նա ամփոփում է իր թուղթը Եկեղեցու այլ անդամների
հանդեպ Սրբերի պարտականությունների մասին համառոտ
խորհուրդներով: Նա Սրբերին խորհուրդ է տալիս համբերել մինչև Տիրոջ
գալը և լինել ճշմարտացի իրենց ողջ խոսքի մեջ: Հակոբոսը խրախուսում է
հիվանդներին դիմել երեցներին, որպեսզի իրենց յուղով օծեն:
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Հակոբոս 1
Նախաբան
Հակոբոսը մի թուղթ գրեց Իսրայելի ցրված տանը`
խրախուսելով նրանց համբերատար լինել իրենց
չարչարանքներում և իմաստություն փնտրել Երկնային

Հորից: Հակոբոսը նաև ուսուցանեց նրանց դիմակայել
գայթակղությանը, լինել խոսքը կատարողներ, ծառայել
ուրիշներին և հոգեպես մաքուր մնալ:

Ուսուցման առաջարկներ
Հակոբոս 1.1-11
Հակոբոսը խրախուսում է ցրված Իսրայելին համբերատար լինել իրենց
չարչարանքներում և իմաստություն փնտրել Աստծուց

Դասից առաջ գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ նախադասությունը.
Երանի ավելի իմաստուն լինեի: Դասի սկզբում ուսանողներին խնդրեք
ուշադրություն դարձնել գրատախտակին գրված արտահայտությանը:
Հրավիրեք նրանց իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում գրել այն թեմաների կամ
անձնական իրավիճակների մասին, որտեղ նրանք իմաստություն են
փնտրում: Կարող եք առաջարկել, որ նրանք իրենց ցուցակներում
ընդգրկեն ավետարանային թեմաներ և կյանքի հրատապ հարցեր:
Հրավիրեք մի քանի ուսանողի կիսվել իրենց գրած թեմաներից կամ
հարցերից մի քանիսով: (Հիշեցրեք ուսանողներին չկիսվել այն ամենով,
ինչը խիստ անձնական է):

Ցուցադրեք Ջոզեֆ Սմիթն
իմաստություն է փնտրում
Աստվածաշնչում նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 89, տես նաև LDS.org)։

• Ջոզեֆ Սմիթը երիտասարդ
տարիքում ինչպիսի՞ հրատապ
հարցերի առջև էր կանգնել:
(Եթե ուսանողներն օգնության
կարիք ունեն, հանձնարարեք
նրանց կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ -
Պատմություն 1․9-10):

Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթը
կարդում էր Հակոբոսի թուղթը, երբ
բացահայտեց ինչպես գտնել իր
հարցերի պատասխանները:
Հակոբոսը Հիսուս Քրիստոսի
Առաքյալն էր և Եպիսկոպոս էր Երուսաղեմում: Քրիստոնեական
ավանդույթը նաև հաստատում է, որ Հակոբոսը Մարիամի ու Հովսեփի
որդին էր` հետևաբար Հիսուսի խորթ եղբայրը:
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Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալՀակոբոս 1.1-4
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե Հակոբոսն ինչ ուսուցանեց Իսրայելի ժողովրդին իրենց
դժվարությունների ու տանջանքների վերաբերյալ: Նշեք, որ 2-րդ
հատվածի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը (Հակոբոս 1.2,
ծանոթագրություն ա) «կերպ կերպ փորձանքներ» արտահայտությունը
փոխում է «բազմաթիվ չարչարանքներ»-ի:

• Հակոբոսն ի՞նչ ուսուցանեց Իսրայելի ժողովրդին իրենց
դժվարությունների ու չարչարանքների վերաբերյալ:

• Ինչո՞ւ է կարևոր համբերություն ունենալ դժվարությունների ու
չարչարանքների ընթացքում:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.5–6
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Ջոզեֆ Սմիթն ինչ բացահայտեց, որն օգնեց նրան գտնել իր
հարցերի պատասխանները:

Հակոբոս 1.5-6-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: Սուրբ գրությունների
սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները կավելացնեն իրենց

հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և պատրաստ կլինեն
ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան
հեշտությամբ գտնել դրանք: Հղում կատարեք դասի վերջում գտնվող ուսուցման
գաղափարներին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

• Հակոբոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց իր կարդացողներին անել իրենց
հարցերի պատասխանները գտնելու համար:

• Ի՞նչ է նշանակում, որ Աստված տալիս է «առատութեամբ» և «չէ
նախատում»: (հատված 5): (Առատութեամբ նշանակում է առատորեն ու
շռայլորեն: Նախատել նշանակում է հանդիմանել կամ քննադատել):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին մոտենալ գրատախտակին և գրել մի
սկզբունք, որ կարող ենք սովորել Հակոբոս 1.5–6 հատվածներից:
Ուսանողը կարող է օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն նա պետք է
բացահայտի նման մի ճշմարտություն. Աստված առատորեն
իմաստություն է տալիս նրանց, ովքեր խնդրում են Նրան հավատքով:

• Ի՞նչ է նշանակում «հավատքով խնդրէ առանց երկմտելու»
արտահայտությունը: (հատված 6):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բացատրել, թե Հակոբոս 1.5–6-րդ
հատվածներն ինչպիսի ազդեցություն ունեցան երիտասարդ Ջոզեֆ
Սմիթի վրա, երբ նա պատասխաններ էր փնտրում (տես Ջոզեֆ Սմիթ -
Պատմություն 1.12): Խնդրեք մեկ ուրիշ ուսանողի ամփոփել Ջոզեֆ Սմիթի
հավատով լի աղոթքի արդյունքն իր տան մոտ գտնվող պուրակում:

• Ե՞րբ է Երկնային Հայրը մեծահոգաբար պատասխանել ձեր
աղոթքներին, երբ դուք հավատքով աղոթել եք Նրան։
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Վկայեք, որ Աստված առատորեն իմաստություն է տալիս նրանց, ովքեր
խնդրում են Նրան հավատքով: Հրավիրեք ուսանողներին հետևել Ջոզեֆ
Սմիթի օրինակին` կիրառելով այս սկզբունքն իրենց կյանքում, որպեսզի
ստանան Երկնային Հորից այն իմաստությունը, որի կարիքն ունեն:

Ամփոփեք Հակոբոս 1.7–11 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
զգուշացնում էր Տիրոջ հանդեպ հավատարմության ու
պարտավորությունների հարցում երկմտելու կամ տատանվելու մասին:
Հակոբոսը նաև գրել է, որ հարուստները պետք է խոնարհ լինեն, քանի որ
աշխարհիկ հարստությունները լոկ ժամանակավոր են և շուտով
կանհետանան:

Նշում: հանձնարարեք ուսանողներից երկուսին ուսուցանել Սուրբ
գրությունների հետևյալ երկու պարբերությունները: Լավ կլինի այս
հանձնարարությունն ուսանող ուսուցիչներին տալ դասից մեկ կամ երկու
օր առաջ, որպեսզի նրանք կարողանան պատրաստվել դասին: Դուք
կարող եք յուրաքանչյուր ուսանող ուսուցչին հրավիրել ուսուցանելու ողջ
դասը: Կամ կարող եք դասը բաժանել երկու մասի, հրավիրել
յուրաքանչյուր ուսանող ուսուցչի ուսուցանել իր սուրբ գրության
պարբերությունը դասի մի կեսի ընթացքում, իսկ այնուհետև խնդրել
ուսանող ուսուցիչներին (կամ դասարանին) հերթով փոխվել, որպեսզի
կարողանան ուսուցանել դասի մյուս կեսը:

Ուսանող ուսուցիչ 1- Հակոբոս 1.12-21

Հակոբոսն ուսուցանում է փորձության մասին

Հարցրեք ուսանողներին.

• Ինչպիսի՞ փորձությունների առջև են կանգնում երիտասարդներն
այսօր: (Կարող եք ուսանողների պատասխանները թվարկել
գրատախտակին):

• Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար փորձությանը դիմադրել:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.12-րդ
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով այն
օրհնությանը, որը խոստացվում է նրանց, ովքեր սիրում են Տիրոջն ու
դիմակայում են փորձությանը: Նշեք, որ այս հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը (Հակոբոս 1.12, ծանոթագրություն բ) «համբերում է
փորձութեան» արտահայտությունը փոխում է «դիմակայում է
փորձության» արտահայտությամբ:

• Ինչպիսի՞ օրհնություններ են տրվում նրանց, ովքեր սիրում են Տիրոջն
ու դիմակայում են փորձությանը: (Ուսանողների պատասխաններից
հետո հետևյալ սկզբունքը գրեք գրատախտակին․ մենք ցույց ենք
տալիս մեր սերը Տիրոջ նկատմամբ` դիմակայելով փորձությանը, որը
հավերժական կյանքի պսակը ստանալու պահանջմունքներից մեկն
է):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս
1.13–16-ը: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
որտեղից է գալիս փորձությունը կամ չի գալիս:
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• Համաձայն 13-րդ հատվածի` ո՞վ չի հանդիսանում մեր
փորձությունների աղբյուրը:

Բացատրեք, որ ցանկութիւն բառը 14-րդ հատվածում վերաբերում է
անսուրբ ցանկություններին, որ մենք կարող ենք ունենալ մեր ընկած
էության պատճառով: Սատանան գայթակղում է մեզ տեղի տալ այդ
անսուրբ ցանկություններին:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց ունեցած
փորձությունների մասին:

• Ինչպե՞ս կարող ենք հոգևոր զորություն ձեռք բերել փորձությանը
դիմակայելու համար:

• Փորձությանը դիմակայելով ինչպե՞ս ենք ցույց տալիս մեր սերը
Տիրոջ հանդեպ:

Վկայեք Հակոբոս 1.12-ում ուսանողների բացահայտած սկզբունքի
ճշմարտացիության մասին: Հրավիրեք նրանց խորհել, թե ինչ կանեն
նրանք` իրենց փորձություններին դիմակայելու համար:

Ամփոփեք Հակոբոս 1.17-21 հատվածները` բացատրելով, որ ըստ
Հակոբոսի ուսուցանածի` բոլոր բարի պարգևները գալիս են Աստծուց, և
Սրբերը պետք է դեն գցեն «ամեն աղտեղութիւն» և ընդունեն Տիրոջ խոսքը
«խոնարհութիւնով» (21-րդ հատված):

Ուսանող ուսուցիչ 2- Հակոբոս 1.22-25

Հակոբոսը հրավիրում է իր կարդացողներին լինել խոսքը լսողներ ու
կատարողներ

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի հետևյալ խոսքերը.

«Ես վերջերս հանդիպեցի մի լավ պատանու: Նրա նպատակներն էին` գնալ
միսիա , ստանալ կրթություն, ամուսնանալ տաճարում և ունենալ
հավատարիմ ու երջանիկ ընտանիք: … Ես զգացի, որ նա իսկապես ուզում
էր գնալ միսիա և խուսափում էր լուրջ օրինազանցություններից, որոնք
արգելք կհանդիսանային միսիայի համար, սակայն նրա ամենօրյա վարքը
չէր նախապատրաստում նրան ֆիզիկական, էմոցիոնալ, հասարակական,

ինտելեկտուալ և հոգևոր մարտահրավերներին, որոնց նա կհանդիպեր: Նա չէր սովորել
ջանասիրաբար աշխատել: Նա լուրջ չէր վերաբերվում ուսմանն ու սեմինարիային: Նա
հաճախում էր եկեղեցի, սակայն չէր կարդացել Մորմոնի Գիրքը: Նա շատ ժամանակ էր
ծախսում տեսախաղերի ու սոցկայքերի վրա: Կարծես նա մտածում էր, որ բավական
կլիներ պարզապես միսիա գնալը»: («Կատարել իմաստուն ընտրություն», Ensign կամ

Լիահոնա, նոյ. 2014, 47):

• Եթե դուք լինեիք Երեց Քուքի իրավիճակում, ինչպիսի՞ մտահոգություն
կունենայիք այս երիտասարդ տղամարդու միսիոներական
նախապատրաստության բացակայության մասին:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.22
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
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Հակոբոսն ինչ էր ուսուցանում, որ կարող էր օգնել Երեց Քուքի
պատմության մեջ նկարագրված երիտասարդ տղամարդուն:

• Հակոբոսն ի՞նչ էր ուսուցանում, որ կարող էր օգնել այդ երիտասարդ
տղամարդուն:

Բացատրեք, որ ինչպես հիշատակված է Հակոբոս 1.23-24 հատվածներում,
Հակոբոսը խոսքը լսողին, սակայն չանողին նմանեցնում էր մի մարդու, ով
իրեն տեսնում է հայելու մեջ, սակայն անցնելով մոռանում է, թե ինչ
տեսք ուներ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.25
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ է տեղի ունենում նրանց հետ, ովքեր ընտրում են
գործել համաձայն իրենց լսած ճշմարտությունների:

• Ի՞նչ է տեղի ունենում նրանց հետ, ովքեր ոչ միայն լսողներ են, այլև
կատարողներ: (Ուսանողների պատասխաններից հետո գրեք
հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին. եթե մենք լսենք ու գործենք
համաձայն Աստծո խոսքի, Նա կօրհնի մեզ մեր գործերում):

Հրավիրեք ուսանողներին գնահատել իրենց որպես Աստծո խոսքը
լսողներ ու կատարողներ` խորհելով հետևյալ հարցերի շուրջ: Կարող եք
բարձրաձայն կարդալ այս հարցերը կամ գրել դրանք գրատախտակին:

1. Որքա՞ն լիարժեք եմ հավատում այն ճշմարտություններին, որոնք
սովորում եմ սուրբ գրություններից տանը, եկեղեցում և
սեմինարիայում:

2. Որքա՞ն հաճախ եմ դնում հոգևոր նպատակներ համաձայն իմ
սովորած ճշմարտությունների գործելու համար: Որքա՞ն հաճախ եմ
նվաճում դրանք: Որքա՞ն հաճախ եմ մոռանում դրանք:

3. Ի՞նչ կարող եմ անել, որպեսզի լինեմ ոչ միայն խոսքը լսող, այլև
կատարող:

Վկայեք այն օրհնությունների մասին, որոնք գալիս են, երբ մենք գործում
ենք համաձայն մեր սովորածի:

Հակոբոս 1.26–27
Հակոբոսը խորհուրդ է տալիս սրբերին հոգ տանել ուրիշների մասին

Երբ երկու ուսանողներն իրենց սուրբ գրությունների պարբերություններն
ուսուցանեն, մի քանի ուրիշ ուսանողների խնդրեք ամփոփել, թե ինչ
սովորեցին իրենք:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.26-27
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով
Հակոբոսի առաջարկներին այն մասին, թե ինչպես կարող ենք ապերլ
համաձայն մեր կրոնի:

• Համաձայն Հակոբոսի` ո՞րոնք են այն մի քանի եղանակները, որոնց
միջոցով կարող ենք ապրել համաձայն մեր հավատքի կամ ցույց տալ
մեր նվիրվածությունն Աստծո հանդեպ:
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Բացատրեք, որ Հակոբոսն օգտագործել է կարիքի մեջ գտնվող «որբերին
ու այրիներին այցելելու» միտքը որպես ուրիշների մասին հոգ տանելու
մի օրինակ: «Իր անձն աշխարհքից անարատ պահել» (27-րդ հատված)
նշանակում է հոգեպես մաքուր մնալ, նույնիսկ մի աշխարհում, որտեղ
իշխում է չարիքը:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել 27-րդ հատվածից:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն
հավաստիացեք, որ նրանք հասկացել են հետևյալ ճշմարտությունը․
մենք ցույց ենք տալիս մաքուր հավատք, երբ հոգ ենք տանում
ուրիշների մասին ու մեզ հոգեպես անարատ ենք պահում: Գրեք այդ
ճշմարտությունը գրատախտակի վրա):

• Ուրիշների մասին հոգ տանելն ու մեզ հոգեպես անարատ պահելն
ինչպես կարող է լինել Աստծո հանդեպ մեր նվիրվածության կարևոր
արտահայտում:

• Ո՞ւմ եք ճանաչում, ով իր առօրյայում «մաքուր հավատք» ցույց տալու
լավ օրինակ է հանդիսանում: Ի՞նչ է անում այդ անձնավորությունը, որը
ոգեշնչում է ձեզ:

Հրավիրեք ուսանողներին թղթի վրա գրել մեկ կամ երկու արարք, որ
նրանք կանեն գալիք շաբաթվա ընթացքում կարիքի մեջ գտնվող մեկին
օգնելու կամ իրենց «աշխարհքից անարատ պահելու» համար: Հրավիրեք
նրանց լինել Աստծո խոսքը կատարողներ` կիրառելով այս սկզբունքն
իրենց կյանքում:

Սուրբ գրության սերտման հատված` Հակոբոս 1.5–6
Բացատրեք, որ Հակոբոս 1.5-6 հատվածները մտապահելը կօգնի
ուսանողներին իրենց կյանքի ընթացքում, երբ նրանք հարցեր ունենան
ավետարանի վերաբերյալ, երբ փնտրեն Տիրոջ օգնությունը կարևոր
որոշումներ կայացնելիս և երբ ավետարանն ուսուցանեն ուրիշներին:

Երբ օգնեք ուսանողներին մտապահել այս պարբերությունը, կիրառեք
հավելվածում զետեղված մտապահման վարժություններից մեկը կամ
հորինեք ձեր սեփական վարժությունը: Հիշեք ուսանողների հետ հաճախ
վերանայել անգիր սովորած սուրբ գրությունների սերտման
հատվածները, որպեսզի օգնեք նրանց պահպանել իրենց սովորածը:
Կարող եք գալիք դասերի ընթացքում պահեր հատկացնել սուրբ գրության
այս հատվածը վերանայելու համար, իսկ ուսանողներին հրավիրեք
անգիր արտասանել դրանք:
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Եբրայեցիս 5-Հակոբոս 1
(Մաս 28)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Եբրայեցիս 5-Հակոբոս 1 (մաս 28) ուսումնասիրելու ընթացքում ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն

մի քանիսի վրա: Ձեր ուսանողների կարծիքների շուրջ խորհելիս հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին:

Օր 1 (Եբրայեցիս 5-6)
Քահանայության իշխանության մասին Պողոսի արձանագրություններից ուսանողները սովորեցին, որ նրանք,
ովքեր կարգվում են որպես քահանա, պետք է կանչվեն Աստծո կողմից` Նրա լիազորված ծառաներին տրված

հայտնության միջոցով: Ուսանողները նաև սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. մինչև վերջ
ջանասիրության, Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի ու համբերության միջոցով մենք կարող ենք
ժառանգել Աստծո խոստացած օրհնությունները: Աստծո խոստումների նկատմամբ մեր հույսը հոգևոր
խարիսխ է մեր հոգիների համար:

Օր 2 (Եբրայեցիս 7-10)
Եբրայեցիս 7-10 ուսումնասիրելիս` նրանք սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսն ընծայել է Իր սեփական կյանքը

որպես զոհաբերություն մեր մեղքերի համար, և որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք
մտնել սելեստիալ արքայություն, եթե ամուր կառչենք Նրա հանդեպ մեր հավատքից:

Օր 3 (Եբրայեցիս 11)
Հավատքի մասին Պողոսի խոսքն ուսումնասիրելիս ուսանողները սովորեցին, որ հավատքը ակնկալված

բաների հավաստիացումն է և անտեսանելի բաների ապացույցը: Նրանք նաև սովորեցին հետևյալը. Աստծուն

հաճոյանալու համար մենք պետք է գործադրենք մեր հավատքը Նրան մոտենալով, Նրան հավատալով ու
հավատալով, որ Նա հատուցում է նրանց, ովքեր ջանասիրաբար փնտրում են Իրեն: Երբ մենք հավատք ենք
գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք կարող ենք դիմանալ տառապանքին, գործել հրաշքներ,
ստանալ աստվածային խոստումներ, ամրացնել մեր վկայությունը Նրա մասին և առաջ ընթանալ դեպի

կատարելություն»:

Օր 4 (Եբրայեցիս 12–Հակոբոս 1):
Եբրայեցիներին ուղղված Պողոսի թղթի վերջին մասն ուսումնասիրելիս ուսանողները սովորեցին, որ երբ մենք
հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, մենք կարողանում ենք մեր մեղքերը մի կողմ դնելու և
հակառակությանը համբերությամբ դիմակայելու ուժ գտնել: Նրանք նաև սովորեցին, որ եթե մենք
հնազանդվենք Երկնային Հոր խրատներին, մենք ավելի կնմանվենք Նրան ու կունենանք

արդարակեցությունից բխող խաղաղությունը: Հակոբոսի 1-ի ուսումնասիրության ընթացքում նրանք

սովորեցին, որ Աստված առատությամբ տալիս է իմաստություն նրանց, ովքեր խնդրում են Նրան հավատքով:
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Նախաբան
Հակոբոս Առաքյալը ցրված իսրայելացիներին խորհուրդ տվեց լինել
խոսքը կատարողներ, ծառայել ուրիշներին ու հոգեպես մաքուր մնալ:

Ուսուցման առաջարկներ
Նշում. Ուսանողները սովորեցին սուրբ գրությունների սերտման երկու
հատված այս մասում. Եբրայեցիս 12.9 և Հակոբոս 1.5-6: Դուք կարող եք
ողջ դասարանով միասին կարդալ կամ արտասանել այս հատվածները և
հրավիրել ուսանողներին բացատրել այս հատվածների ուսուցանած
վարդապետություններն ու սկզբունքները:

Հակոբոս 1.22–27
Հակոբոսը հրավիրում է իր ընթերցողներին լինել խոսքը լսողներ ու
կատարողներ և ծառայել ուրիշներին:
Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի հետևյալ խոսքերը.

«Ես վերջերս հանդիպեցի մի լավ պատանու: Նրա նպատակներն էին՝ գնալ
միսիա , ստանալ կրթություն, ամուսնանալ տաճարում և ունենալ
հավատարիմ ու երջանիկ ընտանիք: Ինձ շատ դուր եկան նրա
նպատակները: Սակայն հետագա խոսակցության ընթացքում ակնհայտ
դարձավ, որ նրա վարքը և կատարած ընտրությունները չէին
համապատասխանում նրա նպատակներին: Ես զգացի, որ նա իսկապես

ուզում էր գնալ միսիա և խուսափում էր լուրջ օրինազանցություններից, որոնք արգելք
կհանդիսանային միսիայի համար, սակայն նրա ամենօրյա վարքը չէր
նախապատրաստում նրան ֆիզիկական, էմոցիոնալ, հասարակական, ինտելեկտուալ և
հոգևոր մարտահրավերներին, որոնց նա կհանդիպեր: Նա չէր սովորել ջանասիրաբար
աշխատել: Նա լուրջ չէր վերաբերվում ուսմանը և սեմինարիային: Նա հաճախում էր
եկեղեցի, սակայն չէր կարդացել Մորմոնի Գիրքը: Նա շատ ժամանակ էր վատնում
տեսախաղերի ու հասարակական լրատվամիջոցների վրա: Կարծես նա մտածում էր, որ
բավական կլիներ պարզապես միսիա գնալը» («Կատարել իմաստուն ընտրություն», Ensign
կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 47):

• Եթե դուք լինեիք Երեց Քուքի փոխարեն, ինչպիսի՞ մտահոգություն
կունենայիք այս երիտասարդ տղամարդու միսիոներական
նախապատրաստության պակասի մասին:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.22
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Հակոբոսն ինչ էր ուսուցանում, որ կարող էր օգնել Երեց Քուքի
պատմության մեջ նկարագրված երիտասարդ տղամարդուն:

• Հակոբոսն ի՞նչ էր ուսուցանում, որ կարող էր օգնել այդ երիտասարդ
տղամարդուն:

Բացատրեք, որ ինչպես հիշատակված է Հակոբոս 1.23-24 հատվածներում,
Հակոբոսը խոսքը լսողին, սակայն չանողին նմանեցնում էր մի մարդու
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հետ, ով իրեն տեսնում է հայելու մեջ, սակայն անցնելով մոռանում է, թե
ինչ տեսք ուներ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.25
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ է տեղի ունենում նրանց հետ, ովքեր ընտրում են
գործել համաձայն իրենց լսած ճշմարտությունների:

• Ի՞նչ է տեղի ունենում նրանց հետ, ովքեր ոչ միայն լսողներ են, այլ նաև
կատարողներ: (Ուսանողների պատասխաններից հետո գրեք
հետևյալ սկզբունքը գրատախտակին. եթե մենք լսենք ու գործենք
համաձայն Աստծո խոսքի, Նա կօրհնի մեզ մեր գործերում):

Հրավիրեք ուսանողներին գնահատել իրենց որպես Աստծո խոսքը
լսողներ ու անողներ` խորհելով հետևյալ հարցերի շուրջ: Կարող եք այդ
հարցերը բարձրաձայն կարդալ կամ գրել դրանք գրատախտակին։

• Որքանո՞վ եմ հավատում այն ճշմարտություններին, որոնք սովորում
եմ սուրբ գրություններից, տանը, եկեղեցում և սեմինարիայում:

• Որքա՞ն հաճախ եմ դնում հոգևոր նպատակներ` համաձայն իմ
սովորած ճշմարտությունների գործելու համար: Որքա՞ն հաճախ եմ
նվաճում դրանք: Որքա՞ն հաճախ եմ մոռանում դրանք:

• Ի՞նչ կարող եմ անել, որ լինեմ ոչ միայն լսող, այլև կատարող:

Վկայեք այն օրհնությունների մասին, որոնք գալիս են, երբ մենք գործում
ենք համաձայն մեր սովորածի:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 1.26-27
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով
Հակոբոսի խորհրդներին այն մասին, թե ինչպես պետք է ապրենք
համաձայն մեր կրոնի:

• Համաձայն Հակոբոսի` որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որոնց
միջոցով կարող ենք ապրել համաձայն մեր հավատքի կամ ցույց տալ
մեր նվիրվածությունն Աստծո հանդեպ:

Բացատրեք, որ 27-րդ հատվածում Հակոբոսն օգտագործեց կարիքի մեջ
գտնվող «որբերին ու այրիներին այցելելու» միտքը որպես ուրիշների
մասին հոգ տանելու մի օրինակ, իսկ «իր անձն աշխարհքից անարատ
պահել» նշանակում է հոգեպես մաքուր մնալ, նույնիսկ մի աշխարհում,
որտեղ իշխում է չարիքը:

• Ի՞նչ ճշմարտություններ կարող ենք սովորել Հակոբոսի 1.27-ից:
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք հասկացել են հետևյալ ճշմարտությունը․ մենք
ցույց ենք տալիս մաքուր հավատք, երբ հոգ ենք տանում ուրիշների
մասին ու մեզ հոգեպես անարատ ենք պահում: Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին:)

• Ինչպե՞ս կարող է ուրիշների մասին հոգ տանելն ու մեզ հոգեպես
անարատ պահելը լինել Աստծո հանդեպ մեր նվիրվածության կարևոր
արտահայտում:
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• Ո՞ւմ եք ճանաչում, ով իր առօրյայում «մաքուր հավատք» ցույց տալու
լավ օրինակ է հանդիսանում: Ի՞նչ է անում այդ մարդը, որը ոգեշնչում
է ձեզ:

Հրավիրեք ուսանողներին թղթի վրա գրել մեկ կամ երկու արարք, որ
նրանք կանեն գալիք շաբաթվա ընթացքում կարիքի մեջ գտնվող մեկին
օգնելու կամ իրենց «աշխարհքից անարատ պահելու» համար: Հրավիրեք
նրանց լինել Աստծո խոսքը կատարողներ` կիրառելով այս սկզբունքն
իրենց կյանքում:

Հաջորդ մասը (Հակոբոս 2– Ա. Պետրոս 5)
Ուսանողներին բացատրեք, որ երբ նրանք ուսումնասիրեն Հակոբոս 2-Ա.
Պետրոս 5, կիմանան հետևյալ հարցերի պատասխանները. Հակոբոսը
Սրբերին ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել, եթե նրանք տեսնեին մի եղբոր կամ
քրոջ, ով «մերկ լինի կամ օրուայ կերակրին կարօտ»: ( Հակոբոս 2.15): Ի՞նչ
կարող է պատահել, եթե մենք ոչինչ չանենք կարիքավորներին օգնելու
համար: Հակոբոսն ինչո՞ւ է ասել, որ «հավատքն առանց գործերի մեռած
է»: ( Հակոբոս 1.26): Ըստ Հակոբոսի` մարմնի ո՞ր մասն է, որ «կրակ» է ու
կարող է «բոլոր մարմինն [ապականել]»: (Հակոբոս 3.6)։ Ի՞նչ
օրհնություններ են սպասվում նրանց, ովքեր օգնում են մեղավորին «իր
մոլորութեան ճանապարհիցը» դարձնել: ( Հակոբոս 5.26): Պետրոսն ի՞նչ
հիմք ներկայացրեց ավետարանը մահացածներին քարոզելու համար:
Հրավիրեք ուսանողներին սուրբ գրությունների հաջորդ հատվածներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այս հարցերի պատասխանները:
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ԴԱՍ 141

Հակոբոս 2
Նախաբան
Հակոբոսը խրախուսել է Սրբերին ձեռք մեկնել
հարստահարվածին և ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսի
ճշմարիտ հետևորդները չպետք է հարուստին աղքատից

գերադասեն: Հակոբոսը նաև ուսուցանել է հավատքի ու
գործերի միջև եղած հարաբերության մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հակոբոս 2.1-13
Հակոբոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին կողմնապահ չլինել
հարուստների նկատմամբ

Պատահականորեն ընտրեք ուսանողներից մեկին և նրան հյուրասիրեք
ինչ-որ բանով:: Ասացեք դասարանին, որ դուք ինչ-որ պատճառով
հյուրասիրեցիք այս ուսանողին, որին ընտրել եք կամայականորեն
(օրինակ, քանի որ այդ ուսանողը կրում էր ձեր սիրելի գույնը կամ քանի
որ նա ինչ-որ առարկա էր բերել դասարան):

• Այս ուսանողին կատարած իմ հյուրասիրությունն ինչպիսի՞
զգացումներ առաջացրեց ձեզ մոտ:

• Ինչո՞ւ են մարդիկ երբեմն կողմնապահություն անում։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այլ դեպքերի մասին, երբ նրանք
նկատել են, որ ինչ-որ մեկի հետ ավելի լավ են վերաբերվում, քան
ուրիշների և խորհել, թե ինչպիսի զգացումներ են ունեցել դրա
պատճառով:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալՀակոբոս
2.1-4հատվածները: Խնդրեք այդ ուսանողին նաև կարդալ Հակոբոս 2.1-ի
ածանոթագրությունը, որը ներառում է հունարենից այլընտրանքային
թարգմանություն, ինչպես նաև Հակոբոս 2.1-ի Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Հակոբոսն ինչի մասին զգուշացրեց Սրբերին:

• Հակոբոսն ինչի՞ մասին զգուշացրեց Սրբերին:

Նշեք, որ «աչառու լինել» (Հակոբոս 2.1, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն)
նշանակում է կողմնապահություն անել մի մարդու կամ մարդկանց
խմբերի նկատմամբ, մինչ մյուսների հետ լավ չվարվել իրենց
հանգամանքների կամ առանձնահատկությունների պատճառով:

• Հակոբոսը կողմնապահության ինչպիսի՞ օրինակով է կիսվել:

• Մեր օրերում ի՞նչ օրինակներ գիտեք, երբ մարդիկ
կողմնապահություն են անում որոշ մարդկանց նկատմամբ` միևնույն
ժամանակ վատ վերաբերվելով ուրիշների հանդեպ նրանց
հանգամանքների կամ առանձնահատկությունների պատճառով:
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Ամփոփեք Հակոբոս 2.5-7 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
զգուշացնում էր Տիրոջ հանդեպ հավատարմության ու
պարտավորությունների մեջ երկմտելու կամ տատանվելու մասին: Նա
ուսուցանել է նրանց, որ Աստված ընտրել է աղքատներին, որպեսզի
նրանք հավատքի մեջ հարուստ լինեն ու լինեն Իր արքայության
ժառանգները: Հակոբոսը նաև հիշեցրել է Սրբերին, որ հարուստներն էին,
որ ճնշում էին իրենց ու հայհոյում էին Տիրոջը:

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հակոբոս 2․8 հատվածը`
ուշադրություն դարձնելով, թե Հակոբոսն ինչ հիշեցրեց Սրբերին անել, որը
կհեռացներ կողմնապահությունը:

• Հակոբոսն ի՞նչ հիշեցրեց Սրբերին անել։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է այս պատվիրանը համարվում
«թագավորական օրէնք»: (Հակոբոս 2.8):

• Այս հատվածներից ինչպիսի՞ սկզբունք կարող ենք սովորել այն
մասին, թե Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդներն ինչպես են
վերաբերվում մարդկանց հետ: (Ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր բառեր, սակայն նրանք պետք է բացահայտեն նման մի
սկզբունք. Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդները սիրում են
բոլոր մարդկանց` անկախ նրանց հանգամանքներից: Գրեք այս
սկզբունքը գրատախտակին):

• Իր մահկանացու սպասավորման ընթացքում Փրկիչն ինչպե՞ս էր
ուրիշներին սիրելու օրինակ հանդիսանում` անկախ նրանց
հանգամանքներից:

Խնդրեք ուսանողներին հիշել որևէ մեկին, ով ձգտում է սիրել բոլոր
մարդկանց: Հրավիրեք ուսանողներից մի քանիսին դասարանի հետ
կիսվել, թե ում մասին մտածեցին և ինչու:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե նրանք ինչպես են վարվում
ուրիշների հետ: Խրախուսեք նրանց հետևել Փրկիչի օրինակին`
փնտրելով ուրիշներին սիրելու հնարավորություններ:

Հրավիրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ բոլոր մարդկանց սիրելու
մասին Հակոբոսի ուսմունքները լսելուց հետո նրանք լսում են, ինչպես են
մարդիկ ասում , որ դա այդքան էլ կարևոր չէ, եթե մենք կողմնապահ
լինենք որոշ մարդկանց նկատմամբ, միաժամանակ լավ չվարվելով
ուրիշների հետ: Այս մարդը նաև ասում է, որ ավելի վատ բաներ էլ կարող
ենք անել:

• Ինչպիսի՞ խնդիրներ կարող են առաջանալ նման մտածելակերպի
պատճառով:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 2.9–10
հատվածները: Դասարանին հորդորեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչու բոլոր մարդկանց չսիրելը, անկախ նրանց
հանգամանքներից, հանդիսանում է լուրջ խնդիր:

• Ինչո՞ւ բոլոր մարդկանց չսիրելը, անկախ նրանց հանգամանքներից,
հանդիսանում է լուրջ խնդիր:
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• Ինչպիսի՞ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներում
Հակոբոսի ուսմունքներից: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր
կիրառել, սակայն հավաստիացեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ
ճշմարտությունը․եթե մենք գործենք նույնիսկ մի մեղք, մենք մեղավոր
կլինենք Աստծո առաջ):

• Համաձայն Հակոբոս 2.10 հատվածի` ո՞րն է Աստծո պատվիրաններից
նույնիսկ մեկի խախտելու հավերժական հետևանքը: (Մենք կլինենք
կարծես «ամեն օրէնքին … պարտական» և դրանով անմաքուր ու
հետևաբար չենք կարողանա ապրել Աստծո հետ [ տես նաև 1Նեփի
10.21]):

• Ի՞նչն է պատճառը, որ մենք դեռ կարող ենք հույս ունենալ, չնայած
Աստծո հանդեպ անհնազանդությունը մեզ Նրա հետ ապրելու համար
անմաքուր է դարձնում:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը.

«Սակայն ամեն ինչ կորած չէ:

Աստծո շնորհը մեր մեծ և անսահման հույսն է:

Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, ողորմության ծրագիրը
բավարարում է արդարադատության պահանջները [տես Ալմա 42.15], և
«առաջ բերում միջոցներ մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան
ունենալ հավատք ի ապաշխարություն» [Ալմա 34.15]:

Որքան էլ որ մեր մեղքերը որդան կարմիրի պես լինեն, ձյան պես սպիտակ կարող են
դառնալ [տես Եսայիա 1.18]: Քանի որ մեր սիրելի Փրկիչն «իր անձը ամենի համար փրկանք
տվավ» [Ա Տիմոթէոս 2.6], Նրա հավիտենական արքայության մուտքը բաց կլինի մեզ
համար [տես Բ Պետրոս 1.11] («Շնորհի պարգևը» Ensign կամ Լիահոնա, Մայիս 2015, 108):

• Ի՞նչ պետք է անենք, որ արժանի լինենք մտնել Տիրոջ արքայությունը
Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով:

• Ինչպե՞ս կարող է 10-րդ հատվածում մեր բացահայտած սկզբունքն
օգնել մեզ ավելի լիարժեք գնահատել Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը:

Ամփոփեք Հակոբոս 2.11-13-րդ հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
տրամադրել է 10-րդ հատվածում ուսուցանած սկզբունքի մի օրինակ: Նա
այնուհետև խրախուսել է հավատացյալներին ուրիշների հետ
ողորմածությամբ վերաբերվել, քանի որ նրանք, ովքեր ողորմածությամբ
չեն վերաբերվի ուրիշների հետ, կդատվեն առանց ողորմածության:

Հակոբոս 2.14-26
Հակոբոսն ուսուցանում է մեր փրկության մեջ հավատքի և գործերի
դերի մասին

Հրավիրեք ուսանողներին ենթադրել, որ մի երիտասարդ տղամարդ
գիտակցում է, որ ինքը մեղք է գործել: Նա հավատում է Հիսուս Քրիստոսի
Քավությանն ու Փրկիչի` իրեն փրկելու կարողությանը: Նա ասում է, որ այն
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ամենը, ինչ պետք է անի, դա հավատալն է, ու Տերը կների նրան` առանց
որևէ ջանք նրանից պահանջելու:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել` արդյոք միայն այս երիտասարդ
տղամարդու հավատքը բավարար է իր մեղքերից ներում
ստանալու համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 2.14
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Հակոբոսն ինչ հարցրեց Սրբերին հավատքի վերաբերյալ:

• Հակոբոսն ի՞նչ հարցրեց սրբերին հավատքի վերաբերյալ։

• Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ գործեր նկատի ուներ Հակոբոսը:

Բացատրեք, որ Հակոբոսն ուղղում էր հավատքի մասին սխալ
պատկերացումը: Որոշ մարդիկ սխալ էին հասկացել, կարծելով, որ
հավատքը պարզապես համոզմունքի բանավոր արտահայտումն է:
Հակոբոս 2.14-ի համատեքստում Հակոբոսը գործեր բառն այլ կերպ է
օգտագործել, քան Պողոս Առաքյալը: Երբ Պողոսն օգտագործեց գործեր
բառը, նա նկատի ուներ Մովսեսի օրենքի հետ առնչվող գործերը: Երբ
Հակոբոսն օգտագործեց գործեր բառը, նա նկատի ուներ բարեպաշտության
կամ արդարակեցության գործերը:

Ինչպես հիշատակված է Հակոբոս 2.15–16-ում, Հակոբոսն իր հարցի
պատասխանը լուսաբանելու համար համանմանություն կիրառեց 14-րդ
հատվածում: Հրավիրեք երկու ուսանողի գալ և կանգնել դասարանի
առաջ։ Ուսանողներից մեկին խնդրեք կատարել մուրացկանի դեր, ով
սնունդ, հագուստ և ծածկ է խնդրում, որն անհրաժեշտ է նրան գոյատևելու
համար: Մյուս ուսանողին հրավիրեք կատարել որևէ մեկի դեր, ով կարող
է օգնել մուրացկանին: Հրավիրեք երրորդ ուսանողին բարձրաձայն
կարդալ Հակոբոս 2.15-16 հատվածները` մինչ այն երկու ուսանողները
ներկայացնում են այդ հատվածներում նկարագրված իրավիճակը:

• Մուրացկանի դերը կատարող ուսանողին տրված պատասխանում
ի՞նչն է սխալ: Մյուս ուսանողի պատասխանը բավարար կլինի՞
մուրացկանին օգնելու համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 2.17–18
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե Հակոբոսն ինչ էր ուսուցանում հավատքի մասին:

Հակոբոս 2.17-18-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել դրանք: Հղում արեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ հատվածի սերտման հարցում:
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• Ձեր կարծիքով, «հավատքը, եթէ գործ չունենայ, ըստ ինքեան մեռած է»
(17-րդ հատված) արտահայտությունն ի՞նչ է նշանակում:

• Ինչպե՞ս է Հակոբոսի` մուրացկանի մասին համանմանությունն օգնում
մեզ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այս արտահայտությունը:

• Ըստ 17-րդ հատվածի` Հակոբոսն ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ճշմարիտ հավատքի վերաբերյալ:
(Ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն նրանք
պետք է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ ճշմարիտ հավատքը երևում է մեր արդար գործերով: Գրեք
այս ճշմարտությունը գրատախտակին):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 2.19–20
հատվածները: Հավաստիացեք, որ ուսանողը նաև կկարդա Հակոբոսի
2.19-ի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը (Հակոբոս 2.19-ի ա
ծանոթագրությունում): Հրավիրեք դասարանին հետևել՝ ուշադրություն
դարձնելով Հակոբոսի կիրառած օրինակին, որը ցույց էր տալիս, որ
Աստծո գոյությանը հավատալը չի նշանակում հավատք ունենալ
Աստծո հանդեպ:

• Հակոբոսն ինչպիսի՞ օրինակ կիրառեց, որպեսզի ցույց տար, որ
Աստծո գոյությանը հավատալը չի նշանակում հավատք ունենալ
Աստծո հանդեպ:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Ճշմարիտ հավատքը կենտրոնացած է Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա ու միշտ
առաջնորդում է դեպի արդար գործողության: … Միայն գործը չի
հանդիսանում հավատք Փրկիչի հանդեպ, սակայն ճշմարիտ սկզբունքներին
համաձայն գործելը հավատքի կենտրոնական բաղադրիչն է» («Խնդրեք
հավատքով» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2008, 95):

• Ըստ Երեց Բեդնարի` ի՞նչն է հանդիսանում «հավատքի կենտրոնական
բաղադրիչը»:

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը
նշանակում է և´ հավատալ Նրան, և´ գործել համաձայն ճշմարիտ
սկզբունքների:

Հիշեցրեք ուսանողներին դասի սկզբում քննարկված սյուժեի երիտասարդ
տղամարդու մասին:

• Ինչպե՞ս կարող է այն հասկացողությունը, որ հավատքն ընդգրկում է և´
համոզմունք, և´ գործողություն, օգնել ինչ-որ մեկին, ով ներում է
փնտրում իր մեղքերի համար:

Ամփոփեք Հակոբոսի 2.21–26 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
նկարագրել է Աբրահամին ու Ռախաբին, որպես երկու մարդկանց
օրինակ, ում հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ երևաց իրենց
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գործերով: (Խիզախ կին Ռախաբի մասին պատմությունը գտնվում է
Յեսուի 2.1-22-ում):

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել մի
ժամանակահատվածի մասին, երբ նրանք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
հավատք են ցուցաբերել իրենց գործերով և ինչպես են օրհնվել այդպես
վարվելով: Խրախուսեք ուսանողներին ընդգրկել Փրկիչի մասին իրենց
վկայությունը, և ինչպես են նրանք ցուցադրելու այդ համոզմունքն իրենց
գործողությունների միջոցով: Հրավիրեք մի քանի ուսանողի դասարանի
հետ կիսվել իրենց գրածով:

Հրավիրեք ուսանողներին աղոթքով խորհել, թե ինչպես կարող են նրանք
ավելի մեծ հավատք գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ`
հնազանդվելով Նրան: Խրախուսեք նրանց հետևել իրենց ստացած
ցանկացած հուշմանը:

Սուրբ գրության սերտման հատված-Հակոբոս 2.17–18
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին կիրառել սերտման սուրբ գրության այս
հատվածում ուսուցանված ճշմարտությունները, նրանց յուրաքանչյուրին
տվեք թղթի մի կտոր: Հրավիրեք նրանց թղթի մի կողմի վրա գրի առնել
այս հատվածի բառերը: Այնուհետև խնդրեք նրանց թղթի մյուս կողմում
ավարտել հետևյալ նախադասությունը. ես Տիրոջը ցույց կտամ Նրա
նկատմամբ իմ հավատքը … Խրախուսեք ուսանողներին օրվա ընթացքում
թղթի այդ կտորը պահել իրենց գրպաններում և շարունակաբար լրացնել
Տիրոջ հանդեպ իրենց սերը ցույց տալու մտքերի ցանկը: Իրենց ցանկը
լրացնելիս կարող են վերանայել սուրբ գրության սերտման հատվածը:
Խրախուսեք նրանց թղթի այդ կտորը դնել մի այնպիսի տեղում, որտեղ
հաճախ կտեսնեն այն ու կհիշեն իրենց նպատակների մասին:
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ԴԱՍ 142

Հակոբոս 3
Նախաբան
Հակոբոսն ուսուցանում էր Սրբերին իրենց խոսքը
վերահսկելու կարևորության մասին: Այնուհետև նա

հակադրել է աշխարհի իմաստությունը Աստծուց եկած
իմաստության հետ:

Ուսուցման առաջարկներ
Հակոբոս 3.1-12
Հակոբոսն ուսուցանում է Սրբերին իրենց խոսքը վերահսկելու
կարևորության մասին

Դասարան բերեք ատամի մածուկի մի պարկուճ: Ուսանողներից մեկին
հրավիրեք պարկուճը սեղմելով դուրս բերել ողջ ատամի մածուկը (կամ
խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել այս տեսարանը): Խնդրեք մեկ
ուրիշ ուսանողի փորձել պարկուճի մեջ ետ լցնել ողջ ատամի մածուկը:
Երբ երկրորդ ուսանողը դա անելու համար ճիգեր գործադրի, հարցրեք.

• Ինչպե՞ս կարող է այս վարժության մեջ օգտագործված ատամի
մածուկը նմանվել մերասած բառերի հետ:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, արդյոք նրանք երբևէ ասել են ինչ-որ
բան, որի համար ավելի ուշ զղջացել են: Հորդորեք ուսանողներին
Հակոբոս 3․1-12 հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրել
ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց իմաստությամբ ընտրել իրենց
խոսքերը:

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 3.2–4
և Հակոբոս 3.5-ի առաջին նախադասությունը: Դասարանին խնդրեք
հետևել`ուշադրություն դարձնելով, թե Հակոբոսն ինչպես է նկարագրել
նրանց, ովքեր իրենց բառերով չեն վիրավորում ուրիշներին: Բացատրեք,
որ «մեղանչում ենք ամենս» արտահայտությունը 2-րդ հատվածում
նշանակում է, որ մենք բոլորս սխալներ ենք գործում, և բացատրեք, որ
Հակոբոսը մեր արտաբերած բառերը վերագրելու համար օգտագործել է
լեզու բառը:

• Ինչպե՞ս է Հակոբոսը նկարագրել նրանց, ովքեր կարողանում են
վերահսկել իրենց բառերը:
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Կարող եք ցուցադրել կամ
գրատախտակի վրա նկարել ձիու
սանձի և նավի ղեկի նկարներ:
Դուք կարող եք բացատրել, որ
սանձը (3-րդ հատված) մի փոքր
մետաղի կտոր է դրված ձիու
բերանում, որը միացված է
երասանակներին` թույլ տալով
հեծնորդին առաջնորդել ձիուն: Այս
հատվածում ղեկ բառը (4-րդ
հատված) վերաբերում է նավի
ղեկին, որն օգնում է մեկին վարել
կամ պտտել նավը:

• Համաձայն Հակոբոսի` ձիու
սանձն ու նավի ղեկն ի՞նչ
ընդհանուր բաներ ունեն:
(Երկուսն էլ համեմատաբար
փոքր են, և երկուսն էլ վարում
կամ ղեկավարում են ավելի մեծ
օբյեկտներ, որոնց նրանք
կցված են):

• Ինչպե՞ս կարող է Հակոբոսի` այս առարկաների համեմատությունը
լեզվի կամ մեր արտաբերած բառերի հետ օգնել մեզ հասկանալ մեր
բառերի զորությունը:

• Այս հատվածներից ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այն մասին, թե
ի՞նչ տեղի կունենա, երբ մենք սովորենք վերահսկել մեր խոսքը:
(Ուսանողները պետք է բացահայտեն նման մի սկզբունք. երբ մենք
սովորենք վերահսկել մեր լեզուն, մենք կկարողանանք սովորել
վերահսկել մեր մնացած գործողությունները):

• Ինչո՞ւ մեր խոսքը վերահսկելը կկարողանա օգնել մեզ վերահսկել մեր
մյուս գործողությունները:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 3.5-ի
վերջին նախադասությունը, ինչպես նաև Հակոբոս 3.6: Դասարանին
խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Հակոբոսն էլ ինչի հետ
համեմատեց մեր խոսքը: Բացատրեք, որ բան բառը վերաբերվում է
անտառին (տես 5-րդ հատված, ծանոթագրություն բ):

• Հակոբոսն էլ ինչի՞ հետ համեմատեց մեր խոսքը:

• Մեր կյանքի ո՞ր կողմերը կարող են «կրակով վառվել» (6-րդ հատված)
կամ վտանգի ենթարկվել մեր բառերի ոչ իմաստուն օգտագործումից:

Բացատրեք, որ «գոյութեան անիվը» արտահայտությունը 6-րդ
հատվածում կարող է վերաբերել ինչ-որ մեկի կյանքի ընթացքին:

• Ինչպե՞ս կարող են մեր արտաբերած բառերն ազդել մեր կյանքի
ընթացքի վրա:
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• Ինչպե՞ս կարող է մեր արտաբերած բառերի մեջ փոքր
փոփոխություններ կատարելը դրականորեն ազդել մեր և ուրիշների
կյանքի ընթացքի վրա:

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս
3.7-12 հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Հակոբոսն էլ ինչի հետ համեմատեց մեր խոսքը:

• Հակոբոսն էլ ինչի՞ հետ համեմատեց մեր խոսքը: (Կենդանի, որն ունի
վարժեցման կարիք [տես 7–8-րդ հատվածները], «մահաբեր թոյն»
[8-րդ հատվածը], մի աղբյուր, որից «քաղցր և դառն ջուր կբղխէ» «նոյն
ակնից» [11–12-րդ հատվածները], թզենի, որը ձիթապտուղ է բերում թզի
փոխարեն, և որթ, որը թուզ է բերում [տես 12-րդ հատվածը]):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս հատվածների
բովանդակությունը, հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն
կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի
հետևյալ խոսքը.

«Ակնհայտորեն Հակոբոսը նկատի չունի, որ մեր լեզուները միշտ սոսկալի են,
ոչ էլ ամեն ինչ, որ մենք ասում ենք, «լցուած [է] մահաբեր թոյնով»: Բայց նա
հստակորեն նկատի ունի, որ առնվազն որոշ բաներ, որ մենք ասում ենք,
կարող է կործանարար լինել, նույնիսկ թունավոր, և դա Վերջին Օրերի Սրբի
համար հանդիսանում է սառը մեղադրանք: Ձայնը, որը խորիմաստ
վկայություն է բերում, արտասանում է ջերմեռանդ աղոթք, և երգում Սիոնի

հիմները, կարող է լինել նույն ձայնը, որը նախատում է և քննադատում, վիրավորում է և
նվաստացնում, ցավ է պատճառում և կործանում իր սեփական հոգին և միևնույն
ժամանակ ուրիշներինն էլ: …

… Թող որ մենք փորձենք լինել «կատարյալ» տղամարդիկ ու կանայք թերևս այժմ այս մի
ձևով․ խոսքերով չվիրավորենք, կամ ավելի լավ կլինի ասել, խոսենք նոր լեզվով,
հրեշտակների լեզվով։ Մեր խոսքերը, մեր գործերի նման, պետք է լցված լինեն հավատքով,
հույսով ու գթությամբ` Քրիստոնեական երեք մեծ պատվիրաններով, որոնք այնքան խիստ
անհրաժեշտ են այսօրվա աշխարհում: Հոգու ազդեցությամբ այսպիսի խոսքեր ասելուց
արցունքներ կարող են չորանալ, սրտեր կարող են բուժվել, կյանքեր կարող են
բարձրացվել, հույսը կարող է վերադառնալ, վստահությունը կարող է գերիշխել»
(«Հրեշտակների լեզուն», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 16, 18):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք պարզել այս հատվածներից այն
մասին, թե Աստծո հետևորդներն ինչպես պետք է խոսեն:
(Օգտագործելով իրենց սեփական բառերը` ուսանողները պետք է նշեն
նման մի ճշմարտություն. Աստծո հետևորդները ձգտում են
օգտագործել իրենց լեզուն արդար նպատակների համար, այլ ոչ թե
չարիք տարածելու համար):

• Ինչո՞ւ է լուրջ խնդիր լինում, երբ Վերջին Օրերի Սրբերն օգտագործում
են իրենց լեզուն չար նպատակների կամ ուրիշներին վիրավորելու և
նվաստացնելու համար:

• Որո՞նք են այն որոշ բաները, որ կարող ենք անել մեր խոսքերի
ընտրության մեջ մի քիչ ավելի «կատարեալ» (Հակոբոս 3.2)
լինելու համար:

ԴԱՍ  142

1047



Հրավիրեք ուսանողներին բացատրել, թե ինչպես Հակոբոս 3․9-10-ում
իրենց բացահայտած ճշմարտություններով ապրելը կառաջնորդեր իրենց
գործողությունները հետևյալ իրավիճակներում.

1. Դուք հաղորդագրություն եք գրում կամ օգտագործում եք
սոցիալական կայքեր:

2. Դուք քահանա եք, ով կիրակի օրերին օրհնում է հաղորդությունը:
Դպրոցում ձեր ընկերները սկսում են ծաղրել մի ուսանողի:

3. Դուք երիտասարդ կին եք, ով անցյալում իր ծխի կամ ճյուղի մի
երիտասարդ կնոջ մասին լավ չի արտահայտվել:

4. Ձեր թիմի անդամները տհաճ բառեր են օգտագործում:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկից:

«Այն, թե դուք ինչպես եք հաղորդակցվում, ցույց է տալիս, թե ով եք դուք` որպես Աստծո
որդի կամ դուստր: Մաքուր և խելացի խոսելաձևը վկայում է պայծառ և առողջ մտքի
մասին: Լավ խոսելաձևը, որը բարձրացնում, քաջալերում և գովաբանում է մյուսներին,
հրավիրում է Հոգուն լինելու ձեզ հետ: Մեր խոսքերը մեր գործերի պես, պետք է լցված լինեն
հավատքով, հույսով ու գթությամբ» (Երիտասարդներին զորացնելու համար [գրքույկ,
2011], 20):

• Ե՞րբ են այլ մարդկանց խոսքերը վեհացրել կամ քաջալերել ձեզ:

• Ինչպե՞ս եք օրհնվել ուրիշներին ձեր բառերով վեհացնել կամ
քաջալերել փորձելիս:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում
նպատակ սահմանել այն մասին, թե ինչ կանեն իրենց խոսքն ավելի լավ
կառավարելու և իրենց լեզուն ավելի արդար նպատակներով
օգտագործելու համար: Հանձնարարեք նրանց հաջորդ շաբաթվա
ընթացքում գործել ըստ իրենց գրածի:

Հետևողական եղեք գործելու հրավերների հարցում

Ուսանողներին կարող եք խրախուսել կիրառել ավետարանի սկզբունքները` գործելու
հրավերներին հետևելիս: Ձեզ մոտ նշում կատարեք այս դասի ընթացքում ուսանողների
սահմանած նպատակների հետ հետևողական լինելու համար: Դուք կարող եք նաև
հրավիրել նրանց կիսվել իրենց ունեցած փորձառություններով, որոնք ձեռք բերեցին ըստ
իրենց սահմանած նպատակների գործելիս:

Հակոբոս 3.13–18
Հակոբոսը հակադրում է աշխարհի իմաստությունը Աստծուց եկած
իմաստության հետ:
Ամփոփեք Հակոբոս 3.13–18 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
հակադրում է աշխարհի իմաստությունը Աստծուց եկած իմաստության
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հետ: Աշխարհի իմաստությունը տանում է դեպի «անկարգությիւն» (16-րդ
հատված) և «հակառակութիւն» (14-րդ հատված), մինչ «վերին
իմաստութիւնը» «սուրբ» է և «ողորմութիւնով … լիքը» (17-րդ հատված):

Կիսվեք այսօրվա դասին ուսուցանված սկզբունքների մասին ձեր
վկայությամբ:
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ԴԱՍ 143

Հակոբոս 4-5
Նախաբան
Հակոբոսը խորհուրդ տվեց Սրբերին Փրկիչի Երկրորդ
Գալուստին սպասելիս դիմադրել դևին, մոտենալ
Աստծուն և համբերությամբ տանել չարչարանքները: Նա
ուսուցանել է, որ ով հիվանդ է, պետք է «եկեղեցու

երէցներին կանչէ, որ նորա վերայ աղօթք անեն»
(Հակոբոս 5.14) իրեն սպասավորելու համար: Հակոբոսը
նաև ուսուցանել է մեղավորներին օգնելու կարևորության
մասին, որպեսզի նրանք ապաշխարեն:

Ուսուցման առաջարկներ

Հետաքրքիր, թեմային առնչվող և ոգեշնչող դասեր

Երբ դուք հետևողականորեն ներկայացնում եք շենացնող դասեր, ուսանողները ակնկալում
են, որ ամեն դասին հաճախելիս ինչ-որ արժեքավոր բան կսովորեն։ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի Նախագահ Բոյդ Ք․ Փաքերն ուսուցանել է, որ ուսանողները
«եռանդով չեն վերադառնա դասարան, եթե ինչ-որ բան չսովորեն։ Նրանք պետք է սովորեն
ինչ-որ բան, որպեսզի ցանկանան վերադառնալ։ Նրանք պատրաստակամ, անգամ մեծ
ցանկությամբ կգան այն դասարան,… որտեղ սնուցում են ստանում (Teach Ye Diligently
[1975], 153–54)։

Հակոբոս 4
Հակոբոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին մոտենալ Աստծուն և դիմադրել դևին

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել ընտանիքի անդամներից կամ մտերիմ
ընկերներից մեկի մասին:

• Ո՞ւմ մասին մտածեցիք: Ինչո՞ւ եք մտերիմ այդ մարդու հետ:

• Ինչպե՞ս մտերմացաք այդ մարդու հետ:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե որքան մտերիմ են իրենց զգում
Աստծո հետ:

• Աստծո հետ ամուր հարաբերության մեջ լինելն ինչպե՞ս կարող է
օրհնել մեր կյանքը:

Հրավիրեք ուսանողներին Հակոբոս 4-րդ գլուխն ուսումնասիրելիս գտնել
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել նրանց ամրացնել իրենց
հարաբերությունն Աստծո հետ:

Ամփոփեք Հակոբոս 4.1-3 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
նախատում էր Սրբերին աշխարհիկ ցանկություններին տեղի
տալու համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 4.4
հատվածը: Խնդրեք դասարանին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Հակոբոսն ինչպիսի բարեկամության մասին զգուշացրեց Սրբերին:
Բացատրեք, որ թշնամութիւն նշանակում է հակառակություն կամ
ատելություն:

1050



• Հակոբոսն ինչպիսի՞ բարեկամության մասին զգուշացրեց Սրբերին:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «աշխարհքի բարեկամ լինել»:
(Անհրաժեշտության դեպքում բացատրեք, որ 4-րդ հատվածում
Հակոբոսի խորհուրդը չի նշանակում, որ մենք պետք է խուսափենք
շփվել այն անհատների հետ, ովքեր Եկեղեցու անդամներ չեն: Ավելի
շուտ մենք պետք է խուսափենք կեղծ ուսմունքներին և անարդար
ցանկություններին, չափանիշներին ու աշխարհիկ
գործունեություններին հարելուց):

• Համաձայն Հակոբոսի, ի՞նչ է տեղի ունենում ինչ-որ մեկի հետ, ով
բարեկամանում է աշխարհի հետ:

Ուսանողներին հրավիրեք մտքում կարդալ Հակոբոս 4․6-8 հատվածները`
ուշադրություն դարձնելով, թե Հակոբոսն ինչ խորհուրդ տվեց անել
Սրբերին :

• Ըստ Հակոբոսի խորհրդի, ի՞նչ պիտի անեին Սրբերը:

• Ինչպե՞ս կարող է Աստծուն հնազանդվելն օգնել մեզ դիմադրել դևին:

• Համաձայն 8-րդ հատվածի` ի՞նչ կարող ենք անել, եթե մենք ուզում ենք
մոտենալ Աստծուն: (Ուսանողների պատասխաններից հետո
գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ սկզբունքը. եթե մենք մոտենանք
Աստծուն, Նա կմոտենա մեզ):

• Ի՞նչ կարող ենք անել Աստծուն մոտենալու համար: (Ուսանողների
պատասխանները գրեք գրատախտակին):

Որպեսզի ուսանողներին օգնեք հասկանալ մի եղանակ, որի միջոցով
կարող ենք մոտենալ Աստծուն, նշեք Պողոսի «սրբեք ձեր ձեռքերը» և «ձեր
սրտերը մաքրեցէք» հրահանգը (Հակոբոս 4.8): Բացատրեք, որ ինչպես
ասվում է սուրբ գրություններում, ձեռքերը կարող են ներկայացնել մեր
գործողությունները, իսկ սիրտը կարող է ներկայացնել մեր
ցանկությունները:

• Ձեր կարծիքով, մաքուր ձեռքեր և մաքուր սիրտ ունենալն ինչպե՞ս
կարող է օգնել մեզ մոտենալ Աստծուն:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 4.9–12, 17
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով
լրացուցիչ խորհուրդ, որ Հակոբոսը տվեց Սրբերին, որպեսզի օգներ
նրանց մոտենալ Աստծուն: Բացատրեք, որ «ձեր ծիծաղը թող սուգ
դառնա» արտահայտությունը (9-րդ հատված) վերաբերում է մեղքի
համար աստվածային ափսոսանք ունենալուն:

• Հակոբոսն ի՞նչ լրացուցիչ խորհուրդ տվեց, որը կարող է օգնել ինչ-որ
մեկին մոտենալ Աստծուն:

• Ըստ 17-րդ հատվածի` Հակոբոսն ի՞նչ էր ուսուցանում մեղքի
վերաբերյալ: (Ուսանողների պատասխաններից հետո գրատախտակի
վրա գրեք հետևյալ սկզբունքը. եթե մենք գիտենք ինչպես բարիք
գործել, սակայն ընտրում ենք չանել այն, ապա մենք մեղք ենք
գործում):
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• Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ է մեղք համարվում, երբ մենք գիտենք, թե ինչ է
բարի գործեր անելը, սակայն ընտրում ենք չանել դրանք:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Ջեյմս Ե. Ֆաուստի հետևյալ արտահայտությունը, ով ծառայել է Առաջին
Նախագահությունում.

«Ես վախենում եմ, որ մեր ամենամեծ մեղքերից մի քանիսը ինչ-որ բան
չանելու մեղքեր են: Սրանք օրենքի որոշ ծանրակշիռ մասերն են, որոնք, ըստ
Փրկիչի, չպետք է թողնենք անավարտ [տես Մատթէոս 23.23]: Սրանք
խոհուն, հոգատար արարքներն են, որ մենք թերանում ենք կատարել և
այնքան մեղավոր ենք զգում դրանք բարձիթողի մատնելու համար:

Երբ փոքր տղա էի, հիշում եմ, թե ինչպես ֆերմայում իմ տատիկ Մերի
Ֆինլինսոնը ամռան կիզիչ արևի տակ փայտի տաք վառարանի վրա համեղ կերակուրներ
էր եփում: Երբ վառարանի կողքին գտնվող փայտի արկղը դատարկվում էր, տատիկս լուռ
վերցնում էր արկղը, լցնում դրսում գտնվող եղևնափայտով ու ծանր բեռնված արկղը հետ
էր բերում տուն: Ես այնքան անտարբեր էի և այնքան հետաքրքրված խոհանոցի զրույցով,
որ նստում էի այնտեղ` թույլ տալով, որ իմ սիրելի տատիկը լցներ խոհանոցի փայտի
արկղը: Ես ինձանից ամաչում եմ ու ողջ կյանքում փոշմանել եմ դա չանելու համար: Հուսով
եմ, որ մի օր նրանից ներողություն կխնդրեմ» (“The Weightier Matters of the Law: Judgment,
Mercy, and Faith,” Ensign, Nov. 1997, 59):

• Որպես երիտասարդ տղա, ինչպիսի՞ բարի գործ անուշադրության
մատնեց Նախագահ Ֆաուստը: Որպես արդյունք` ինչպե՞ս էր
զգում իրեն:

• Որո՞նք են ինչ-որ բան չանելու մեղքերի օրինակները, որ մեզ կարող
են հետ պահել Աստծուն մոտենալուց:

• Ի՞նչը կարող է մեզ հետ պահել այն բարի գործերը կատարելուց, որ
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է մեզ ուսուցանում կատարել:

• Ե՞րբ եք մոտեցել Աստծուն` կատարելով այն բարի գործերը, որոնք ձեզ
ուսուցանվել է անել:

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել, թե ինչ կանեն Աստծուն մոտենալու համար: Խրախուսեք նրանց
գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման:

Հակոբոս 5
Հակոբոսն ուսուցանում է սրբերին համբերությամբ տանել չարչարանքներն ու
հրահանգում է հիվանդներին կանչել երեցներին
Ամփոփեք Հակոբոս 5.1-6-րդ հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
դատապարտում էր հարուստներին, ովքեր սխալ էին օգտագործում
իրենց ունեցվածքն ու հալածում էին արդարներին: Նա զգուշացրել է, որ
նրանց սպասվում է թշվառություն ու դատաստան:

Հրավիրեք ուսանողներից մի քանիսին հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հակոբոս 5․7-11 հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել`
ուշադրություն դարձնելով, թե Հակոբոսն ինչ հրահանգեց անել Սրբերին,
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երբ նրանք չարչարվում էին` Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին
սպասելիս։

• Ըստ 7-րդ հատվածի` Հակոբոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել Սրբերին`
մինչ նրանք սպասում էին Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին։

• Համաձայն 10-րդ հատվածի` Սրբերն ո՞ւմ կարող էին օրինակ համարել,
ովքեր համբերությամբ դիմացան չարչարանքներին:

• Ո՞րոնք են այն մարգարեների օրինակները սուրբ գրություններից,
ովքեր համբերությամբ դիմացան չարչարանքներին:

Բացատրեք, որ Հակոբոս 5.13-16 հատվածները հիշատակում են
Հակոբոսի խորհուրդը հիվանդներին ու նեղյալներին: Հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ սյուժեն․

Մի ընկեր ասում է. «Ես շատ վատ եմ զգում: Մի շաբաթից ավել է, ինչ հիվանդ եմ: Ես
այցելել եմ բժիշկի և դեղորայք եմ ընդունում, սակայն դեռ լավ չեմ զգում: Չգիտեմ էլ
ինչ անեմ»:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կասեին այս ընկերոջը: Հրավիրեք
ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 5.13–16
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե Հակոբոսն ինչ խորհուրդ տվեց անել հիվանդներին ու նեղյալներին:

• Հակոբոսն ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել հիվանդներին ու նեղյալներին:

• Հակոբոսն ի՞նչ հրահանգեց երեցներին անել հիվանդների համար:
(Քահանայության զորությամբ սպասավորել հիվանդներին և յուղով
օծել նրանց):

Բացատրեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ.
Օուքսն ուսուցանել է, որ «երբ երեցներն օծում են հիվանդ մարդուն և
կնքում են այդ օծումը, նրանք բացում են երկնքի պատուհանները,
որպեսզի Տերը հեղի Իր կամեցած օրհնությունն այդ նեղյալ
անձնավորության վրա» («Հիվանդների բժշկությունը», Ensign կամ Լիահոնա,
մայիս 2010, 48):

• Քահանայության զորության հետ մեկտեղ, ըստ Հակոբոսի, էլ ի՞նչը
կփրկի կամ կբժշկի հիվանդներին: («Հավատքով աղոթքը» [Հակոբոս
5.15]):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Հակոբոսից այն մասին, թե
հիվանդներն ինչպես կարող են ապաքինվել: (Ուսանողները կարող են
տարբեր բառեր օգտագործել, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկացել
են հետևյալ ճշմարտությունը․ հավատքով աղոթքի և քահանայության
զորության միջոցով հիվանդները կարող են ապաքինվել): Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին):

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ այս վարդապետությունը,
նրանց տրամադրեք Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ խոսքերը.
Ուսանողներին բաժանեք զույգերի և յուրաքանչյուր զույգի խնդրեք
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միասին բարձրաձայն կարդալ այդ խոսքերը: Խնդրեք նրանց
ուշադրություն դարձնել, թե Երեց Օուքսն ինչ է ուսուցանել հավատքով
աղոթքի և քահանայության բժշկող զորության մասին:

«Երբ գործադրում ենք Աստծո քահանայության անառարկելի
իշխանությունը և թանկ ենք գնահատում Նրա խոստումը, որ Նա կլսի և
կպատասխանի հավատքի աղոթքին, մենք պետք է միշտ հիշենք, որ
հավատքը և քահանայության բուժիչ զորությունը չեն կարող հանգեցնել մի
արդյունքի, որը հակառակ է կամքին Նրա, ում քահանայությունը մենք
կրում ենք: …

… Անգամ Տիրոջ ծառաները, որոնք գործածում են Նրա աստվածային զորությունն
այնպիսի պայմաններում, երբ բավականաչափ հավատք կա բժշկվելու, չեն կարող
այնպիսի քահանայության օրհնություն տալ, որը կբժշկի մարդուն, եթե այդ բժշկումը Տիրոջ
կամքը չէ:

Որպես Աստծո զավակներ, իմանալով Նրա մեծ սիրո և Նրա անսահման գիտելիքի մասին,
թե որն է լավագույնը մեր հավերժական բարօրության համար, մենք ապավինում ենք
Նրան: Ավետարանի առաջին սկզբունքը հավատքն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, իսկ
հավատք նշանակում է վստահություն: … Ես զգացել եմ այդ նույն վստահությունը
քաղցկեղից մահացած մեկ այլ ընտրյալ աղջնակի հոր խոսքերում: Նա հայտարարեց. «Մեր
ընտանիքի հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս է, և այն կախված չէ արդյունքից»: Այդ
ուսմունքները ճշմարտանման են հնչում ինձ համար: Հարազատի բժշկության համար մենք
անում ենք այն ամենն, ինչ կարող ենք, իսկ հետո վերջնական արդյունքի համար
ապավինում ենք Տիրոջը» («Հիվանդների բժշկությունը», 50):

• Ինչպե՞ս են Երեց Օուքսի ուսմունքներն օգնում մեզ հասկանալ
քահանայության բուժիչ զորությունը:

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը
կախված չլինի քահանայության օրհնության արդյունքից:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այն փորձառությունների մասին, երբ
իրենք կամ իրենց ծանոթները օրհնվել են հավատքով աղոթքից և
քահանայության զորությունից: Խնդրեք ուսանողներին կիսվել, թե ինչպես
են այս փորձառություններն ամրացրել իրենց հավատքն ու վկայությունը:
(Հիշեցրեք նրանց չկիսվել խիստ անձնական կամ նվիրական
փորձառությամբ):

Նշեք 15-րդ հատվածում տրված հիվանդների բժշկման և մեղքի ներման
միջև եղած հարաբերության մասին: Այն հնազանդությունն ու հավատքը,
որն անհրաժեշտ է մեզ ֆիզիկապես ապաքինվելու համար, նույն
հնազանդությունն ու հավատքն է, որն անհրաժեշտ է մեզ ներում
ստանալու համար (տես Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966],
297–98):

Ամփոփեք Հակոբոս 5.17-20 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը
նկարագրել է Եղիա մարգարեին որպես ջերմեռանդ աղոթքի զորությունն
օգտագործող մարդու օրինակ: Նա նաև խորհուրդ է տվել Սրբերին օգնել
մեղավորներին ապաշխարել:

Ամփոփեք` վկայելով այս դասին ուսուցանված
ճշմարտությունների մասին:
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Պետրոս Առաքյալի
Առաջին Թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Պետրոս Առաքյալի Առաջին Թղթի թեման այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով Փրկիչի հետևորդները կարող են հավատարմորեն
համբերել ու դիմակայել վշտին ու հալածանքներին: Ա Պետրոսի բոլոր
գլուխներում խոսվում է փորձությունների կամ տանջանքների մասին, իսկ
Պետրոսն ուսուցանել է, որ փորձությունները համբերությամբ տանելն
«ավելի պատուական գտնուի քան … ոսկին» և կօգնի հավատացյալներին
գտնել «[իրենց] հոգիների փրկութիւնը» (Ա Պետրոս 1.7, 9): Պետրոսը նաև
հիշեցրել է Սրբերին իրենց ինքնության մասին` որպես «ընտիր ազգ,
թագավորական քահանայութիւն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ» (Ա
Պետրոս 2.9): Ուսումնասիրելով Պետրոսի տված խորհուրդն այս թղթում`
ուսանողները կարող են ձեռք բերել հույս, քաջալերանք և ուժ, որը կարող
է օգնել նրանց դժվարությունների հանդիպելիս։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս թղթի հեղինակը «Պետրոս Յիսուս Քրիստոսի առաքեալն» է
(Ա Պետրոս 1.1): «Պետրոսը սկզբում հայտնի էր որպես Շմավոն կամ
Սիմոն (Բ Պետրոս 1.1), ձկնորս Բեթսայիդայից, ով իր կնոջ հետ ապրում
էր Կափառնայում: … Պետրոսը, իր եղբայր Անդրէասի հետ, կանչվեց
որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը (Մատթէոս 4.18-22, Մարկոս 1.16-18,
Ղուկաս 5.1-11): …

«… Տերն ընտրեց Պետրոսին, որ կրի արքայության բանալիները երկրի
վրա (Մատ. 16.13-18): …

«Պետրոսն իր օրերի ավագ Առաքյալն էր» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Պետրոս», scriptures.lds.org):

Պետրոսի գրվածքները ցույց են տալիս նրա աճը հասարակ ձկնորսից
մինչև հզոր Առաքյալ:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պետրոսը հավանաբար իր առաջին թուղթը գրել է Մ.Թ. 62-64թվականներին:
Նա հավանաբար այս խորհրդանշական հղումը գրել է «Բաբիլոնից» (Ա
Պետրոս 5.13) Հռոմին:

Ընդհանրապես ընդունված է, որ Պետրոսը մահացել է հռոմեացի կայսր
Ներոնի իշխանության օրոք , հավանաբար Մ.Թ. 64 թվին, երբ Ներոնը
սկսեց հալածել քրիստոնյաներին (տես Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”):
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Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Պետրոսն այս թուղթն ուղղել է Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր
ապրում էին Փոքր Ասիայի հինգ հռոմեական գավառներում, որոնք
տեղակայված են այժմյան Թուրքիայի տարածքում (տես Ա Պետրոս 1.1):
Պետրոսն իր կարդացողներին համարում էր Աստծո «ընտրեալներ» (Ա
Պետրոս 1.2): Նա գրում էր սրբերին «[իրենց] հավատքի փորձի» (Ա
Պետրոս 1.7) ժամանակ ամրացնելու և քաջալերելու և իրենց ապագա
«բորբոքուած նեղությանը» (Ա Պետրոս 4.12) նախապատրաստելու
համար: Պետրոսի ուղերձը նաև ուսուցանեց նրանց` ինչպես դիմակայել
հալածանքներին (տես Ա Պետրոս 2.19-23, 3.14-15, 4.13):

Պետրոսի խորհուրդը ճիշտ ժամանակին էր, քանի որ Եկեղեցու
անդամները մուտք էին գործելու մի սաստիկ հալածանքի շրջան: Մինչև
Մ.Թ. 64թիվը, երբ Պետրոսը գրեց այս թուղթը, Հռոմեական
կառավարությունն հիմնականում հանդուրժում էր քրիստոնեությունը: Այդ
տարվա հուլիս ամսին հրդեհը կործանեց Հռոմի մեծ մասը, և լուրեր էին
պտտվում, որ Ներոն կայսրն ինքն էր հրամայել հրդեհել քաղաքը:
Փորձելով հեռացնել այդ աղետի մեղադրանքը` որոշ ականավոր
հռոմեացիներ հրդեհը սկսելու համար մեղադրեցին քրիստոնյաներին:
Սա ողջ Հռոմեական կայսրությունում քրիստոնյաներին սաստիկ
հալածելու պատճառ դարձավ: Պետրոսը նշել է, որ երբ Սրբերն «ինչպէս
Քրիստոնեայ չարչարուին» (Ա Պետրոս 4.16), նրանք կարող են ուրախ
լինել` իմանալով, որ գնում են Հիսուս Քրիստոսի հետքերով (տես Ա
Պետրոս 2.19-23, 3.15-18, 4.12-19):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Իր ժամանակի Սրբերին, ովքեր գտնվում են չարչարանքների ու
հալածանքների մեջ, Պետրոսը հորդորեց միմյանց նկատմամբ սիրով ու
քնքշությամբ լցվել (տես Ա Պետրոս 1.22, 3.8-9): Ինչպես նաև Ա Պետրոս 5
գլխում մենք կարդում ենք, որ Պետրոսը բացատրում էր, թե Եկեղեցու
ղեկավարներն ինչպես պետք է զորացնեն իրենց համայնքները:

Այս թուղթը պարունակում է գուցե ամենահստակ աստվածաշնչյան
հղումները հոգևոր աշխարհի և փրկության աշխատանքի մասին, որը
տեղի է ունենում այնտեղ: Պետրոսը համառոտ կերպով նշել է, որ Հիսուս
Քրիստոսն այցելել է հոգևոր աշխարհ` քարոզելու անհնազանդ
հոգիներին, ովքեր ապրել են Նոյի ժամանակ (տես Ա Պետրոս 3.18-20):
Նա ավելացրել է, որ ավետարանը քարոզվել է մահացածներին` նրանց
հնարավորություն տալով դատվել ողջերի հետ հավասար
պայմաններում (տես Ա Պետրոս 4.5-6): Մեր տնտեսության մեջ
Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը խորհում էր Ա Պետրոս 3.18-20 և Ա Պետրոս
4.6 հատվածների մասին, երբ նա հոգևոր աշխարհի
վարդապետությունների մասին հստակեցնող հայտնություն ստացավ
(տես ՎևՈւ 138):

Ա ՊԵՏՐՈՍ
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Համառոտ շարադրանք
Ա Պետրոս 1.1-2.10 Պետրոսը գրում է, ելնելով Սրբերի կարիքներից,
որպեսզի նրանք հոգեպես աճեն հավերժական պարգևներ ստանալու
համար: Փրկության խոստումը հնարավոր է դարձվում Հիսուս Քրիստոսի
թանկագին արյան շնորհիվ: Սրբերն «ընտիր ազգ են, թագավորական
քահանայութիւն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ» (Ա Պետրոս 2.9), որ
ստացել են Աստծո ողորմածությունը:

Ա Պետրոս 2.11-3.12 Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները ձգտում են
ակնածանք տածել բոլոր մարդկանց նկատմամբ ու ենթարկվել
քաղաքական իշխանություններին ու օրենքներին: Պետրոսն իր խոսքն
ուղղում է Սրբերի հատուկ խմբերի` ազատ քաղաքացիների,
սպասավորների, կանանց ու ամուսինների:

Ա Պետրոս 3.13-5.14 Երբ հալածանքները տանջեն Սրբերին, նրանք պետք
է հիշեն Հիսուս Քրիստոսի օրինակը, ով տանջվեց ու այնուհետև
վեհացում ստացավ: Հիսուս Քրիստոսը քարոզեց ավետարանը
մահացածներին, որպեսզի նրանք արդար դատվեն: Եկեղեցու
ղեկավարները հետևում են Հիսուս Քրիստոսի օրինակին` Աստծո հոտի
մասին հոգ տանելիս: Սրբերը պետք է խոնարհեցնեն իրենց և իրենց
հոգսերը դնեն Աստծո վրա:

Ա ՊԵՏՐՈՍ
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ԴԱՍ 144

Ա Պետրոս 1-2
Նախաբան
Պետրոսը գրել է սրբերի հավատքն ամրացնելու համար,
քանի որ նրանք տառապում էին Հռոմեական
Կայսրության սաստիկ հալածանքների ներքո: Նա
ընդգծել է, որ նրանք փրկագնվել են Հիսուս Քրիստոսի
թանկագին արյան միջոցով ու հիշեցրել է իրենց
աստվածային ժառանգության մասին` որպես Աստծո

հատուկ ժողովուրդ: Պետրոսը հորդորել է Սրբերին`
փառավորել Աստծուն մարդկանց մեջ ու Հիսուս
Քրիստոսի նման դիմանալ տառապանքներին:

Նշում. 149-րդ դասը պատրաստելու համար տեսեք
«Նախապատրաստություն» կողմնագոտին:

Նախապատրաստություն

149-րդ դասն ունի ուսուցման առաջարկ, որ ուսանողները պիտի նամակներ ստանան: Եթե
դուք կիրառում եք ուսուցման այս առաջարկը, պետք է նախապատրաստվեք մի քանի օր
առաջ: Կապ հաստատեք յուրաքանչյուր ուսանողի ծնողի կամ տեղի Եկեղեցու
ղեկավարների հետ և հրավիրեք նրանց համառոտ նամակ գրել ուսանողին`
արտահայտելով իրենց ուրախությունը` համաձայն այն բանի, որ տեսել են ավետարանով
ապրելու ուսանողի ջանքները: Հավաքեք նամակներն ու հավաստիացեք, որ 149-րդ դասն
ուսուցանելիս բոլոր ուսանողներն ունեն նամակ:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Պետրոս 1
Պետրոսը ուսուցանում է Սրբերին իրենց հնարավոր ժառանգության և
փորձությունների անհրաժեշտության մասին

Ցույց տվեք կամ նկարեք ձուլման
անոթի մի նկար ու բացատրեք, որ
ձուլման անոթը մի տարա է, որի
մեջ մետաղներ կամ այլ նյութեր են
զտվում, որը նշանակում է, որ
դրանք տաքացվում և հալվում են
անմաքուր մասերը հեռացնելու և
վերջնական արտադրանքն
ամրացնելու համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել
Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունը.
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«Քանի որ ես ճամփորդում եմ աշխարհի Եկեղեցիներով, ես տեսնում եմ
անդամների, ովքեր փորձվում են չարչարանքի հնոցում» (“Hyrum Smith:
‘Firm As the Pillars of Heaven,’” Ensign, Nov. 1995, 9):

• Ձեր կարծիքով, Երեց Բալլարդն ի՞նչ նկատի ուներ «չարչարանքի
հնոց» ասելով: (Կյանքի դժվարին փորձություններն ու
ձախորդությունները):

Բացատրեք, որ Պետրոսն իր Առաջին Թուղթը գրել է Սրբերին
ամրացնելու և քաջալերելու համար, քանի որ նրանք գտնվում էին
չարչարանքների հնոցում: Բացատրեք, որ մինչև Մ.Թ. 64 թիվը, երբ
Պետրոսը գրեց այս թուղթը, Հռոմեական կառավարությունն ընդհանուր
հանդուրժողականություն էր ցուցաբերում քրիստոնեության նկատմամբ:
Այդ տարվա հուլիս ամսին հրդեհը կործանեց Հռոմի մեծ մասը: Որոշ
ականավոր հռոմեացիներ հրդեհը սկսելու համար մեղադրեցին
քրիստոնյաներին: Սա ողջ Հռոմեական Կայսրությունում
քրիստոնյաներին սաստիկ հալածելու պատճառ դարձավ:
Քրիստոնյաների հանդեպ վատ վերաբերմունքի որոշ մասը գալիս էր
իրենց նախկին ընկերներից ու մերձավորներից:

Ա Պետրոս 1–2 գրքերն ուսումնասիրելիս հրավիրեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտություններին, որոնք կարող են օգնել
մեզ հավատարիմ մնալ մեր չարչարանքների հնոցում փորձվելիս:

Ամփոփեք Ա Պետրոս 1.1-2 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսը
ողջունեց Փոքր Ասիայի Հռոմեական գավառների (այժմյան Թուրքիայի)
Սրբերին և հիշեցրեց նրանց, որ նրանք ընտրյալ ժողովուրդ են` նկատի
ունենալով, որ նրանք ընտրվել են հատուկ օրհնություններ ստանալու
համար, եթե ապրեն հավատարմորեն:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 1.3–5
հատվածները: Խնդրեք դասարանին հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե Պետրոսն ինչ հիշեցրեց Սրբերին Քրիստոսի արածի ու ապագայում
Սրբերին խոստացված օրհնությունների մասին:

• Ինչպիսի՞ օրհնություններ կստանային Սրբերն ապագայում, եթե
հավատարիմ մնային Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հանդեպ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 1.6-րդ
հատվածը, իսկ դասարանին խնդրեք ուշադրություն դարձնել, թե Սրբերն
ինչպես արձագանքեցին այդ ապագա օրհնությունների խոստումներին:
Բացատրեք, որ փորձանքներ բառը 6-րդ հատվածում վերաբերում է
փորձություններին ու չարչարանքներին (տես ծանոթագրություն բ):

• Սրբերն ինչպե՞ս արձագանքեցին ապագայի այդ օրհնությունների
խոստումներին: (Նրանք մեծապես ուրախացան):

• Ինչպիսի՞ սկզբունք կարող ենք սովորել 3-6-րդ հատվածներից։
(Ուսանողները պետք է բացահայտեն նման մի սկզբունք. չնայած մենք
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անցնում ենք փորձությունների միջով, մենք կարող ենք ուրախանալ
Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ ու ապագա օրհնություններով, որ
Աստված խոստացել է տալ մեզ):

• Հիշելով ապագա օրհնությունները, որ Աստված խոստացել է մեզ տալ,
ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մեզ ուրախանալ, նույնիսկ երբ անցնում ենք
փորձությունների միջով:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 1.7-9
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պետրոսն ինչ է ուսուցանել Սրբերին հավատքի
փորձության վերաբերյալ:

• Ըստ Ա Պետրոս 1.7-րդ հատվածի` Պետրոսը Սրբերի փորձված կամ
ստուգված հավատքն ինչի՞ հետ է համեմատում:

• Ինչպե՞ս կարող է փորձված հավատքը նման լինել ոսկու: (Հավատքը,
որը փորձվել է, ոսկու նման թանկ է: Այնուամենայնիվ, հավատքն
ավելի թանկ է, քան ոսկին, քանի որ ոսկին «կորստեան» է [7-րդ
հատված], մինչդեռ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքն
առաջնորդում է դեպի փրկություն [տես 9-րդ հատված], որը
հավերժական է: Ավելին, ոսկին կրակով է զտվում: Նմանապես, Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը փորձվում ու զտվում է, երբ մենք
հավատքով հաղթահարում ենք փորձությունները: Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ․ Անդերսենի հետևյալ
հայտարարությունը, ով բացատրել է, թե ինչպես կարող ենք հաստատուն
և անխախտ մնալ մեր հավատքի փորձության ժամանակ.

«Ինչպե՞ս եք դուք մնում «հաստատուն և անխախտ» [Ալմա 1.25] հավատքի
փորձության ժամանակ: Դուք ընկղմվում եք այն ամենի խորքը, ինչն օգնել է
ձեզ կառուցել ձեր հավատքի առանցքը. դուք գործադրում եք հավատք
Քրիստոսի հանդեպ, դուք աղոթում եք, դուք խորհում եք սուրբ գրությունների
մասին, դուք ապաշխարում եք, դուք պահում եք պատվիրանները և դուք
ծառայում եք ուրիշներին:

Երբ հանդիպեք հավատքի փորձությանը, ինչ էլ որ անեք, մի շրջվեք Եկեղեցուց: Աստծո
արքայությունից ձեզ հեռացնելը, երբ հավատքի փորձության մեջ եք, նման է ապահով
տանիքի տակից դուրս գալուն հենց այն պահին, երբ փոթորիկը տեսադաշտում է» («Ձեր
հավատքի փորձությունը»,Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012,40):

• Երեց Անդերսենն ի՞նչ խրախուսեց մեզ անել մեր հավատքի
փորձության ժամանակ:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր անել այդ բաները մեր հավատքի
փորձության ժամանակ:

Նշեք, որ սրբերից մի քանիսը, ում Պողոսը գրել էր, գուցե կրոնական
հալածանքների ենթարկվելիս գայթակղվել են թողնել իրենց հավատքը:
Հրավիրեք ուանողներին մտքում կարդալ Ա Պետրոս 1.13-17

ԴԱՍ  144

1060



հատվածները` ուշադրություն դարձնելով այն հորդորներին, որոնք
Պետրոսը տվեց, որպեսզի օգներ Սրբերին հավատարմորեն տոկալ
իրենց փորձություններում: Կարող եք առաջարկել ուսանողներին ընդգծել
այն, ինչ գտնում են։

• Պետրոսն ի՞նչ հորդորեց Սրբերին անել:

• Ինչպե՞ս կարող էր Պետրոսի խորհուրդն օգնել նրանց
հավատարմորեն տոկալ իրենց փորձություններում:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 1.18-21
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` փնտրելով
լրացուցիչ ճշմարտություններ, որ Պետրոսն ուսուցանում էր Սրբերին,
որպեսզի օգներ նրանց իրենց հավատքը թողնելու փոխարեն
հավատարմորեն տոկալ փորձություններում:

• Այդ հատվածներում Պետրոսն ի՞նչ ճշմարտություններ ուսուցանեց
Սրբերին: (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր օգտագործել,
սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկացել են հետևյալ
ճշմարտություններից մեկը կամ մի քանիսը․ մենք փրկագնվում ենք
Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունով: Քանի որ Հիսուս Քրիստոսն
անմեղ կյանքով ապրեց, Նա կարողացավ Ինքն Իրեն որպես
կատարյալ զոհ մատուցել մեզ համար: Հիսուս Քրիստոսը
նախակարգված էր լինելու մեր Փրկիչը):

• Հիշելով այս ճշմարտությունները, Սրբերն ինչպե՞ս կարող էին
հավատարմորեն տոկալ իրենց փորձություններում:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զգալ Ա Պետրոս 1 հատվածում իրենց
բացահայտած ճշմարտության կարևորությունը, հրավիրեք նրանց խորհել
մի ժամանակահատվածի մասին, երբ իրենք կամ իրենց ծանոթներից
մեկն ընտրել են փորձությանը դիմակայել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
հավատքով: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել
իրենց փորձառություններով:

Ուսանողներին խորհելու ժամանակ տվեք

Գուցե ուսանողները տրված հարցին անմիջապես չպատասխանեն, սակայն թող այդ
լռությունը չանհանգստացնի ձեզ: Երբեմն ուսանողներին պարզապես ժամանակ է պետք
տվյալ հարցի շուրջ մտածելու և պատասխանը ձևակերպելու համար: Այդ խորհելու
ընթացքում նրանք կարող են ուսուցանվել Սուրբ Հոգու կողմից:

Խրախուսեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կանեն իրենք, որպեսզի
հավատարիմ մնան չարչարանքների հնոցում փորձվելու ժամանակ:

Ամփոփեք Ա Պետրոս 1.22-25 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսը
խրախուսեց սրբերին սիրել միմյանց ու հիշել, որ նրանք վերստին ծնվել
են Աստծո խոսքն ընդունելու միջոցով, որը հարատև է:
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Ա Պետրոս 2.1-12
Պետրոսն ընդգծում է Սրբերի պատասխանատվությունները

• Որո՞նք են այն մասնակի դեպքերը, որոնցով Եկեղեցու անդամները
տարբերվում են աշխարհից:

• Որո՞նք են այն մարտահրավերները, որոնց հետ առնչվում ենք
տարբեր լինելու պատճառով:

Հրավիրեք ուսանողներին Ա Պետրոս 2 գլուխն ուսումնասիրելիս` փնտրել
մի սկզբունք, որը որպես Տիրոջ Եկեղեցու անդամներ` կամրացնի
աշխարհից տարբեր լինելու նրանց ցանկությունը:

Ամփոփեք Ա Պետրոս 2.1-8 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսն
ուսուցանել է, որ Սրբերը նման են կենդանի քարերի, իսկ Հիսուս
Քրիստոսը հավատարիմների համար անկյունաքար կամ հիմք է
հանդիսանում: Սակայն անհնազանդների համար Նա «գլորման քար, և
գայթակղելու վէմ» է (8-րդ հատված)` նկատի ունենալով, որ նրանք
վիրավորվում են Նրանից:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 2.9-10
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պետրոսն ինչպես է նկարագրել հավատարիմ Սրբերին։

• Պետրոսն ինչպե՞ս է նկարագրել հավատարիմ Սրբերին:

Նշեք, որ սեփհական բառը 9-րդ հատվածում թարգմանվել է հունարեն
բառից, որը նշանակում է գնված կամ պահպանված, և
համապատասխանում է Ելից 19.5 հատվածում եղած եբրայերեն բառի
հետ, որը նշանակում է, որ Աստծո ուխտյալ ժողովորդը Նրա համար
հատուկ սեփականություն կամ թանկագին գանձ է (տես Ա Պետրոս 2.9,
ծանոթագրություն զ):

• Ինչպե՞ս կարող էին 9-10-րդ հատվածներում Սրբերին նկարագրելու
համար Պետրոսի կիրառած բառերն օգնել նրանց քաջություն ձեռք
բերել կրոնական հալածանքների ներքո:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 2.11-12
հատվածները: Դասարանին հանձնարարեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պետրոսն ինչ էր աղերսում Սրբերին անել` որպես Տիրոջ
սեփական ժողովուրդ: Բացատրեք, որ Պետրոսը սրբերին կոչել է
«օտարականներ» և «պանդուխտներ» հավանաբար այն պատճառով, որ
նրանք ապրում էին մարդկանց մեջ, ովքեր Սրբերից տարբերվում էին
մշակույթով ու կրոնով կամ որովհետև նրանք իրենց երկնային տնից
հեռու էին` ժամանակավորապես ապրելով մահկանացու կյանքում:

• Համաձայն 11-րդ հատվածի` Պետրոսն ի՞նչ ասաց սրբերին, որպեսզի
անեն` աշխարհից հեռու լինելու համար:

• Համաձայն 12-րդ հատվածում Պետրոսի ասածի, ինչ ազդեցություն
կունենան Սրբերը ուրիշների վրա` որպես Աստծո ընտրյալ ու
սեփական ժողովուրդ:
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• Ի՞նչ ճշմարտություն ենք սովորում Պետրոսից այն մասին, թե Աստված
Իր Սրբերին ի՞նչ կոչ է անում: (Ուսանողները պետք է բացահայտեն
նման մի ճշմարտություն. Աստված կոչ է անում Իր Սրբերին լինել
աշխարհից հեռու և տարբեր, որպեսզի ուրիշները կարողանան
տեսնել նրանց օրինակն ու փառաբանել Իրեն):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Քույր Էլեյն Ս.
Դալտոնի հետևյալ խոսքերը, ով ծառայել է որպես Երիտասարդ Կանանց
կազմակերպության գերագույն նախագահ.

«Եթե ցանկանում եք փոխել աշխարհը, դուք պետք է տարբերվեք
աշխարհից» («Այժմ է ժամանակը` վեր կացեք և շողացեք» Ensign կամ

Լիահոնա, մայիս 2012, 124):

• Ինչպե՞ս է աշխարհից հեռու և տարբեր լինելու ձեր ընտրությունը
դրական ազդել ուրիշների վրա կամ օգնել ձեզ առաջնորդել նրանց
դեպի Աստված:

Ուսանողներին հորդորեք մտածել, թե ինչը կարող են ավելի լավ անել
աշխարհից հեռու ու տարբեր լինելու համար, որպեսզի նրանք օրինակ
լինեն: Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած
տպավորությունների։

Ա Պետրոս 2.13-25
Պետրոսը խրախուսում է Սրբերին Փրկիչի նման դիմանալ չարչարանքներին

Ամփոփեք Ա Պետրոս 2.13-18 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսն
ուսուցանել է սրբերին հնազանդվել օրենքներին ու քաղաքական
իշխանություններին, որոնք կառավարում են իրենց (ներառյալ
Հռոմեական կայսրին, ով հալածանքի էր ենթարկում նրանց, տես նաև
ՎևՈւ 58.21-22): Նա քաջալերում էր դժվարություների մեջ գտնվող
սպասավորներին համբերությամբ տանել իրենց չարչարանքներն ու
հիշել, որ Աստված տեղյակ է իրենց մասին:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 2.19-20
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով Սրբերին տված Պետրոսի խորհրդին, թե ինչպես տանել
չարչարանքները:

• Ո՞րն էր Պետրոսի խորհուրդն այն մասին, թե Սրբերն ինչպես պետք է
դիմանան չարչարանքներին:

Հրավիրեք ուանողներին մտքում կարդալ Ա Պետրոս 2.21-25
հատվածները` ուշադրություն դարձնելով Պետրոսի նկարագրությանն այն
մասին, թե ինչպես էր Հիսուս Քրիստոսն արձագանքում հալածանքին:

• Ինչպե՞ս էր Քրիստոսն արձագանքում հալածանքին:
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• Ըստ 21-րդ հատվածի` ո՞րն էր այն պատճառներից մեկը, որ Փրկիչը
տանջվեց մեզ համար։

• Ինչպիսի՞ ճշմարտություն կարող ենք բացահայտել 21-25-րդ
հատվածներից փորձություններին դիմակայելու մասին։
(Ուսանողները պետք է բացահայտեն նման մի ճշմարտություն. մենք
կարող ենք հետևել Փրկիչի օրինակին` համբերությամբ տանելով
փորձությունները):

Կիսվեք Փրկիչի մասին ձեր վկայությամբ և հրավիրեք ուսանողներին
խորհել, թե ինչը կարող են ավելի լավ անել փորձություններին
համբերությամբ դիմակայելու Նրա օրինակին հետևելու համար:
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ԴԱՍ 145

Ա Պետրոս 3-5
Նախաբան
Պետրոսը խրախուսում էր Սրբերին միշտ պատրաստ
լինել Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայելու և արդար
ապրելու, որպեսզի կարողանային ցրել իրենց դեմ
ուղղված կեղծ մեղադրանքները: Նա ուսուցանում էր, որ
Հիսուս Քրիստոսն Իր մահից հետո քարոզեց ավետարանը

հոգևոր աշխարհում։ Պետրոսը նաև հորդորում էր
Եկեղեցու երեցներին հոգ տանել Աստծո հոտի մասին
նույն հոգատարությամբ, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը` Մեծ
Հովիվը:

Ուսուցման առաջարկներ
Ա Պետրոս 3.1-17
Պետրոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին միասնական լինել արդարակեցության
մեջ և միշտ պատրաստ լինել վկայելու Քրիստոսի մասին

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Մեր կյանքի ընթացքում մենք առիթներ կունենանք կիսվելու մեր
համոզմունքներով, թեպետ չգիտենք, թե երբ այդ հնարավորությունը մեզ
կընձեռվի: Նման հնարավորություն ես ունեցա 1957 թվին, երբ աշխատում էի
հրատարակչությունում և պաշտոնական համագումարում խոսելու համար
ինձ խնդրեցին գնալ Տեխասի նահանգի Դալլաս քաղաքը, [ԱՄՆ], որը երբեմն
կոչվում է «եկեղեցիների քաղաք»: Համաժողովի ավարտից հետո ես նստեցի

տեսարժան վայրեր տանող ավտոբուսը, որը շրջելու էր արվարձաններով: Տարբեր
եկեղեցիների մոտով անցնելիս մեր վարորդը մեկնաբանում էր. «Ձախ կողմում դուք
տեսնում եք Մեթոդական եկեղեցին» կամ` «Ահա, աջ կողմում Կաթողիկե եկեղեցու մայր
տաճարն է»:

Երբ մենք անցանք բլրի վրա կարմիր աղյուսից կառուցված գեղեցիկ շինության կողքով,
վարորդը հայտարարեց. «Այս կառույցում հավաքվում են մորմոնները»: Մի կին ավտոբուսի
ետևի մասից ձայն տվեց. «Վարո՛րդ, կարո՞ղ եք մեզ մի փոքր ավելին պատմել
մորմոնների մասին»:

Վարորդը կանգնեցրեց ավտոբուսը ճանապարհի եզրին, շրջվեց և պատասխանեց.
«Տիկի՛ն, մորմոնների մասին գիտեմ միայն, որ նրանք հավաքվում են այն կարմիր աղյուսե
շենքում: Այս ավտոբուսում կա՞ մեկը, ով ավելին գիտի մորմոնների մասին»:
(«Խիզախություն ունեցիր կանգնելու միայնակ» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2011, 67)։

• Եթե լինեիք այդ ավտոբուսում, ի՞նչ կանեիք:

• Ինչու՞ երբեմն մեր համոզմունքների մասին ուրիշներին հայտնելը
կարող է դժվար լինել:

Հրավիրեք ուսանողներին Ա Պետրոս 3. 1-17 հատվածներն
ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձնել այն սկզբունքին, որը կօգնի
նրանց առաջնորդվել ուրիշների հետ ավետարանով կիսվելու
հնարավորությունների ընձեռման դեպքում:
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Ամփոփեք Ա Պետրոս 3. 1-11` բացատրելով, որ Պետրոսը հորդորում էր
կանանց, որ իրենց արդար վարքի միջոցով օգնեն իրենց ամուսիններին
գալ դեպի Քրիստոսը: Նա խորհուրդ էր տալիս ամուսիններին մեծարել
իրենց կանանց: Նա նաև խորհուրդ էր տալիս անդամներին ապրել
համաձայն ավետարանի չափանիշների:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 3.14-16
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պետրոսն ինչ խորհուրդ տվեց անել Սրբերին, երբ նրանք
հալածանքների էին ենթարկվում արդարակեցության պատճառով:

• Ի՞նչ խորհուրդ տվեց Պետրոսը անել Սրբերին, երբ արդարակեցության
պատճառով հալածանքների էին ենթարկվում:

• Ըստ 15-րդ հատվածի` ի՞նչ հորդորեց Պետրոսը միշտ պատրաստ
լինել անել Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին:

• Ձեր կարծիքով ավետարանը ի՞նչ հեռանկարի հույս է տալիս
մարդկանց:

Բացատրեք, որ 15-րդ հատվածում պատասխան բառը կարող է նաև
թարգմանվել որպես պաշտպանություն (տես 15-րդ հատվածի բ
ծանոթագրությունը): Պետրոսը հորդորում էր Սրբերին կիսվել իրենց
կրոնական համոզմունքներով և պաշտպանել դրանք:

• 15-րդ հատվածի ո՞ր բառերն են նկարագրում, թե մենք ինչպես պետք է
կիսվենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով ու պաշտպանենք այն:
(Դուք կարող եք բացատրել, որ երկյուղածություն բառն այս
համատեքստում նշանակում է ակնածանք կամ խորին պատկառանք):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Ա Պետրոսի 3.15 հատվածից
այն մասին, թե մենք, որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, ինչ
պետք է միշտ պատրաստ լինենք անել: (Ուսանողները պետք է
բացահայտեն նմանատիպ ճշմարտություն. որպես Հիսուս Քրիստոսի
հետևորդներ, մենք պետք է ձգտենք միշտ պատրաստ լինել
հեզությամբ ու ակնածանքով կիսվել մեր համոզմունքներով և
պաշտպանել դրանք : Գրեք այս ճշմարտությունը
գրատախտակի վրա):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր հեզությամբ ու ակնածանքով կիսվել
մեր համոզմունքներով:

Գրատախտակին գրված ճշմարտությունը լուսաբանելու համար
հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Նախագահ
Մոնսոնի փորձառության այն մասը, որը տեղի էր ունենում
ավտոբուսի մեջ:
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«Ես սպասեցի, որ տեսնեմ, թե ով կպատասխանի: Ես ուշադիր նայեցի
յուրաքանչյուրի դեմքի արտահայտությանը, որպեսզի տեսնեմ` արդյոք
ցանկանում են որևէ բան ասել: Ոչինչ: Ես հասկացա, որ ես պետք է անեմ
այն, ինչ Պետրոս Առաքյալն էր առաջարկել՝ «միշտ պատրաստ եղեք
պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ
հարցնե»: Ես նաև հասկացա, որ ճշմարիտ է այն ասացվածքը, որ «Երբ

որոշում կայացնելու պահը գալիս է, պատրաստվելու ժամանակն անցյալում է»:

Հաջորդ 15 րոպեների ընթացքում ես ինքս ինձ արտոնեցի ավտոբուսի մարդկանց հետ
կիսվել իմ վկայությամբ Եկեղեցու և իմ համոզմունքների մասին: Ես երախտապարտ էի իմ
վկայության համար և երախտապարտ էի, որ պատրաստ էի կիսվել
դրանով»:(«Խիզախություն ունեցիր կանգնել միայնակ» 67)։

• Որո՞նք են այն բաները, որ մենք կարող ենք անել, որպեսզի միշտ
պատրաստ լինենք կիսվել մեր համոզմունքներով:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել մի ժամանակի մասին, երբ նրանք
երախտապարտ են եղել, որ պատրաստ էին կիսվել իրենց
համոզմունքներով կամ վկայությամբ: Հրավիրեք մի քանի ուսանողի
դասարանի հետ կիսվել իրենց փորձառություններով:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի միշտ
պատրաստ լինեն կիսվել իրենց համոզմունքներով ու պաշտպանել
դրանք: Խրախուսեք նրանց գործել համաձայն իրենց ստացած
հուշումների:

Ա Պետրոս 3.18-4.19
Հիսուս Քրիստոսն Իր մահից հետո քարոզեց ավետարանը հոգևոր աշխարհում

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք միսիոներներ են և
ուսուցանում են մի մարդու, ով ասում է հետևյալը.

«Ես հավատում եմ, որ այն, ինչ դուք ուսուցանում եք ինձ, ճշմարիտ է, բայց
ես մտածում եմ այն մարդկանց մասին, ովքեր մահանում են առանց
ճշմարտությունն իմանալու հնարավորության: Արդար չի լինի Աստծո
կողմից պատժել կամ թույլ չտալ նրանց Իր հետ կրկին ապրել, եթե նրանք
երբևէ Նրա փրկության ծրագրի մասին իմանալու հնարավորություն չեն
ունեցել»:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես կպատասխանեին:

Խնդրեք դասարանի մի մասին ցածրաձայն կարդալ Ա Պետրոս 3.18-20
հատվածները` ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը 20-րդ
հատվածի ածանոթագրությունում: Մյուս կեսին խնդրեք ցածրաձայն
կարդալ Ա Պետրոս 4.5-6 հատվածները` ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթի
թարգմանությունը 6-րդ հատվածի ա ծանոթագրությունում: Խնդրեք
ուսանողներին ուշադրություն դարձնել Պետրոսի ուսուցանած
ճշմարտություններին, որոնցով նրանք կարող են կիսվել մարդկանց հետ
դերախաղի ժամանակ: Բացատրեք, որ Ա Պետրոս 3.19-ի հատվածում
«բանտումը եղող հոգիներ» արտահայտությունը վերաբերում է հոգևոր
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աշխարհի այն մարդկանց, ովքեր մահկանացու կյանքի ընթացքում
չընդունեցին ավետարանը կամ էլ այն լսելու հնարավորություն չունեցան:

Ա Պետրոս 4.6-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: Սուրբ գրությունների
սերտման հատվածների ուսումնասիրությունը կօգնի ուսանողներին խորացնել

հիմնական վարդապետությունների իրենց հասկացողությունը և պատրաստ լինել դրանք
ուսուցանելու մյուսներին: Դուք կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով, որպեսզի կարողանան
հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի վերջում գտնվող ուսուցման մտքերին,
որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հարցրեք.

• Ի՞նչ ենք սովորում այս հատվածներից նրանց մասին, ովքեր հոգևոր
աշխարհում են, ովքեր մահկանացու կյանքի ընթացքում չընդունեցին
ավետարանը կամ էլ այն լսելու հնարավորություն չունեցան:

Ցույց տվեք Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ.
Սմիթի նկարը (Ավետարանի
նկարների գիրք [2009], հմր. 127, տես
նաև LDS.org)։ Բացատրեք, որ
Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը
խորհում էր Ա Պետրոս 3.18-20 և Ա
Պետրոս 4.6 հատվածների մասին,
երբ նա հայտնություն ստացավ և
տեսիլք տեսավ հոգիների
աշխարհ Փրկիչի այցելության
մասին: Նա տեսավ, որ Հիսուս
Քրիստոսն Իր մահվան և
հարության միջև ընկած
ժամանակահատվածում քարոզեց
ավետարանն ու անձնապես
սպասավորեց արդարակյաց
հոգիներին։ Հիսուս Քրիստոսն
այնուհետև կազմակերպեց և
լիազորեց արդար սպասավորներին ուսուցանել ավետարանը հոգևոր
բանտում գտնվող հոգիներին (տես ՎևՈւ 138.1-11, 29-30):

• Համաձայն Ա Պետրոս 4.6 հատվածի` ինչո՞ւ է ավետարանը քարոզվում
մահացածներին։ (Որպեսզի իրականացնի արդար ու ազնիվ
դատաստան` տալով մեր Երկնային Հոր բոլոր զավակներին լսելու և
Աստծո օրենքներով ապրելու հնարավորություն):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պետրոսի ուսմունքներից այն
մասին, որ ավետարանը քարոզվում է մահացածներին: (Ուսանողները
կարող են նաև իրենց սեփական բառերով ասել, բայց հավաստիացեք,
որ նրանք կհանգեն նման ճշմարտության. ավետարանը քարոզվում է
նրանց, ովքեր մահացել են, որպեսզի նրանք ունենան նույն
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հնարավորությունը, ինչպես նրանք, ովքեր լսել են ավետարանի
ուղերձը մահկանացու կյանքում:)

Համառոտ ուշադրություն դարձրեք սուրբ գրության այս հատվածի
սկզբում ներկայացված բովանդակությանը և հարցրեք.

• Ինչպե՞ս է մահացածների փրկության վարդապետությունը փաստում
Իր զավակների հանդեպ Աստծո ողորմածության և
կարեկցանքի մասին։

Ամփոփեք Ա Պետրոս 4.7-19 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսը
հորդորեց Սրբերին ջերմ սեր ունենալ, քանի որ սերը ծածկում է կամ
կանխում շատ մեղքեր (տես Ա Պետրոս 4.8 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի
թարգմանությունը [Ա Պետրոս 4.8 հատվածի ածանոթագրությունում]):
Պետրոսը նաև ուսուցանեց Սրբերին ուրախ լինել, երբ նրանք ենթարկվեն
փորձությունների կամ նախատինքի առ Հիսուս Քրիստոսն իրենց
հավատքի պատճառով:

Ա Պետրոս 5
Պետրոսը հորդորում էր երեցներին հոգ տանել Աստծո հոտի մասին և
խրախուսում էր Սրբերին անսասան մնալ իրենց հավատքում

Բացատրեք, որ որպեսզի Պետրոսն օգներ Սրբերին նախապատրաստվել
իրենց գալիք փորձություններին, նա ուսուցանեց Եկեղեցու երեցներին
իրենց պատասխանատվությունների մասին՝ որպես Եկեղեցու
ղեկավարներ: Ուսանողներից մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ
1 Պետրոս 5.1-3 հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին
հետևել` ուշադրություն դարձնելով Պետրոսի խորհրդին, որ տվեց
Եկեղեցու երեցներին:

• Ի՞նչ խորհուրդ տվեց Պետրոսը Եկեղեցու երեցներին:

Բացատրեք, որ «արածեցրէք Աստուծոյ հօտը» (հատված 2) նշանակում է
մտածել ու հոգ տանել Եկեղեցու անդամների մասին: Եկեղեցու
ղեկավարները պետք է ծառայեին պատրաստակամությամբ և սիրով, այլ
ոչ դժկամությամբ կամ շահասիրական նկատառումով: «Տիրապետողներ»
լինելու փոխարեն նրանք պետք է օրինակ լինեին անդամների համար
(հատված 3):

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Եկեղեցու ղեկավարների
պատասխանատվության մասին Եկեղեցու երեցներին ուղղված
Պետրոսի խորհրդից: (Օգնեք ուսանողներին հասկանալ մի
ճշմարտություն հետևյալի նման. Եկեղեցու ղեկավարների
պատասխանատվությունն է սիրով ու օրինակով մտածել ու հոգ
տանել Աստծո հոտի մասին: Այդ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին):

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ա Պետրոս 5․4 հատվածը`
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Պետրոսը կոչում Փրկիչին:
Խնդրեք ուսանողներին հաղորդել իրենց գտածի մասին:
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Ցուցադրեք «Հիսուսը` կորած
ոչխարը գրկում» նկարը
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009],
հմր. 64, տես նաև LDS.org) և
հարցրեք.

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Փրկիչը
հաճախ պատկերված
որպես հովիվ:

• Քրիստոսանման ո՞ր որակներն
ու հատկանիշները կարող են
օգնել Քրիստոսանման
ղեկավարներին մտածել ու հոգ
տանել Եկեղեցու
անդամների մասին:

• Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել
Եկեղեցու ղեկավարի
Քրիստոսանման սիրո և
օրինակի միջոցով:

Ամփոփեք Ա Պետրոս 5.7-14 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսն
ուսուցանում էր Սրբերին դնել իրենց հոգսը (որը նշանակում է
անհանգստություն) Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի վրա և անկախ իրենց
տանջանքներից` անսասան մնալ հավատքում: Պետրոսը
հավաստիացնում էր նրանց, որ եթե այդպես վարվեին, Աստված
կկատարելագործեր ու կզորացներ նրանց:

Ամփոփեք` խրախուսելով ուսանողներին վստահել ու հետևել նրանց, ում
Տերը կանչել է, որպեսզի նա օգնի արածեցնել ու հոգևորապես հոգալ
նրանց մասին:

Սուրբ գրությունների սերտում` Ա Պետրոս 4.6
Որպեսզի խրախուսեք ուսանողներին մասնակցել իրենց նախնիների
փրկության աշխատանքին, նրանց հետ վերանայեք Ա Պետրոս 4.6
հատվածն ու այնուհետև հարցրեք.

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի օգնենք մեր նախնիներին, ովքեր
ընդունել են ավետարանը հոգևոր աշխարհում և սպասում են հոգևոր
բանտից ազատվելուն:

• Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս եք օրհնվել` կատարելով ընտանեկան
պատմության և տաճարային աշխատանքը ձեր նախնիների համար:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց նախնիների համար փնտրել
ընտանեկան պատմության հետազոտություն կատարելու
հնարավորություններ և այդ նախնիների համար մասնակցել տաճարային
արարողություններին:
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հակոբոս 2–Ա Պետրոս 5
(Մաս 29)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Հակոբոսի 2 - Ա Պետրոսի 5-ում (մաս 29) ձեր ուսանողների սովորած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն

մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ խորհելիս:

Օր 1 (Հակոբոս 2–3)
Այս գլուխներում Հակոբոսի ուսմունքներից ուսանողները սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ

հետևորդները սիրում են բոլոր մարդկանց` անկախ նրանց հանգամանքներից ու նրանից, որ մենք մեղք ենք
գործում և մեղավոր դառնում Աստծո առջև: Նրանք նաև սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ճշմարիտ

հավատքը երևում է մեր արդար գործերի միջոցով: Մեր լեզուն վերահսկելու մասին Հակոբոսի ուսմունքներն
ուսումնասիրելիս` ուսանողները հասկացան, որ մեր ասածի վերահսկումը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ

մեր կյանքում, և որ Աստծո հետևորդները ձգտում են օգտագործել իրենց լեզուն արդար նպատակների

համար, այլ ոչ թե չարիք տարածելու համար:

Օր 2 (Հակոբոս 4-5)
Հակոբոսի գրքի այս գլուխներն ուսումնասիրելիս ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. եթե
մենք մոտենանք Աստծուն, ապա Նա կմոտենա մեզ: Եթե մենք գիտենք ինչպես բարիք անել, սակայն

ընտրում ենք չանել այն, ապա մենք մեղք ենք գործում: Հավատքով լի աղոթքով և քահանայության

զորությամբ հիվանդները կարող են ապաքինվել:

Օր 3 (Ա. Պետրոս 1-2)
Պետրոսի ուսմունքներն ուսումնասիրելիս` ուսանողները սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները. չնայած

մենք անցնում ենք փորձությունների միջով, մենք կարող ենք ուրախանալ Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ ու
ապագա օրհնություններով, որ Աստված խոստացել է տալ մեզ: Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը

փորձվում ու կատարելագործվում է, երբ մենք հավատքով հաղթահարում ենք փորձությունները: Մենք

փրկագնվում ենք Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյան միջոցով: Քանի որ Հիսուս Քրիստոսն անմեղ կյանքով

ապրեց, Նա կարողացավ Ինքն Իրեն որպես կատարյալ զոհ մատուցել մեզ համար: Հիսուս Քրիստոսը

նախակարգված էր լինելու մեր Փրկիչը Աստված կոչ է անում Իր Սրբերին լինել աշխարհից հեռու և տարբեր,
որպեսզի ուրիշները կարողանան տեսնել նրանց օրինակն ու փառաբանել Նրան: Մենք կարող ենք հետևել

Փրկիչի օրինակին` համբերությամբ տանելով փորձությունները:

Օր 4 (Ա. Պետրոս 3-5)
Իր օրերի Սրբերին ուղղված Պետրոսի խրախուսանքից ուսանողները սովորեցին, որ որպես Հիսուս Քրիստոսի

հետևորդներ, մենք պետք է ձգտենք միշտ պատրաստ լինել հեզությամբ ու ակնածանքով կիսվել ու
պաշտպանել մեր համոզմունքները: Ուսանողները նաև սովորեցին, որ ավետարանը քարոզվում է նրանց,
ովքեր մահացել են, որպեսզի նրանք ունենան նույն հնարավորությունները, ինչպես նրանք, ովքեր լսում են
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ավետարանի ուղերձը մահկանացու կյանքում: Պետրոսն ուսուցանել է, որ Եկեղեցու առաջնորդները սիրով ու
իրենց օրինակով Աստծո հոտի մասին հոգ տանելու և պաշտպանելու պատասխանատվություն ունեն:

Նախաբան
Հակոբոս Առաքյալը պարզաբանեց Սրբերի մոտ տարածված որոշ
թյուրիմացություններ` կապված ճշմարիտ հավատքի հետ: Նա նաև
ուսուցանել է հավատքի ու գործերի միջև եղած հարաբերության մասին:

Ուսուցման առաջարկներ
Հակոբոս 2.14-26
Հակոբոսն ուսուցանում է մեր փրկության մեջ հավատքի և գործերի դերի
մասին

Հրավիրեք ուսանողներին ենթադրել, որ մի երիտասարդ տղամարդ
գիտակցում է, որ ինքը մեղք է գործել: Նա հավատում է Հիսուս Քրիստոսի
Քավությանն ու Փրկիչի` իրեն փրկելու կարողությանը: Նա ասում է, որ այն
ամենը, ինչ պետք է անի, դա հավատալն է, ու Տերը կների իրեն` առանց
որևէ այլ ջանք նրանից պահանջելու:

Խնդրեք ուսանողներին խորհել արդյոք միայն այս երիտասարդ
տղամարդու հավատքը բավարար է իր մեղքերից ներում ստանալու
համար:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոսի 2.14
հատվածը։ Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե
Հակոբոսն ինչ հարցրեց Սրբերին հավատքի վերաբերյալ:

• Հակոբոսն ի՞նչ հարցրեց Սրբերին հավատքի վերաբերյալ։

• Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ գործեր նկատի ուներ Հակոբոսը:

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ երբ նրանք ուսումնասիրում էին Հակոբոսի 2
գլխի վրա հիմնված դասը, նրանք իմացան, որ Հակոբոս Առաքյալն
ուղղում էր հավատքի վերաբերյալ սխալ գաղափարը: Որոշ մարդիկ սխալ
էին հասկացել` կարծելով, որ հավատքը պարզապես համոզմունքի
բանավոր արտահայտումն է: Հակոբոս 2.14-ի բովանդակությունում
Հակոբոսը գործեր տերմինն այլ կերպ է օգտագործել, քան Պողոս
Առաքյալը: Երբ Պողոսն օգտագործեց գործեր բառը, նա նկատի ուներ
Մովսեսի օրենքի հետ առնչվող գործերը: Երբ Հակոբոսն օգտագործեց
գործեր բառը, նա նկատի ուներ բարեպաշտության կամ
արդարակեցության գործերը:

Բացատրեք, որ Հակոբոսն իր հարցի պատասխանը լուսաբանելու համար
14-րդ հատվածում համանմանություն կատարեց:

Հրավիրեք երկու ուսանողների կանգնել դասարանի առջև։
Ուսանողներից մեկին խնդրեք կատարել մուրացկանի դեր, ով սնունդ,
հագուստ և ծածկ է խնդրում, որն անհրաժեշտ է նրան գոյատևելու
համար: Մյուս ուսանողին հրավիրեք կատարել որևէ մեկի դերը, ով

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ԴԱՍ  29

1072



կարող է օգնել մուրացկանին: Հրավիրեք երրորդ ուսանողին բարձրաձայն
կարդալ Հակոբոս 2.15-16 հատվածները` մինչ այն երկու ուսանողները
կատարում են այդ հատվածներում նկարագրված իրավիճակը:

• Մուրացկանի դերը կատարող ուսանողին տրված պատասխանում
ի՞նչն է սխալ:

• Մյուս ուսանողի պատասխանը բավարար կլինի՞ մուրացկանին
օգնելու համար:

Հրավիրեք դասարանին միասին բարձրաձայն կարդալ կամ արտասանել
Հակոբոսի 2.17-18 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե Հակոբոսն
ինչ է ուսուցանել հավատքի մասին: Հիշեցրեք նրանց, որ Հակոբոս 2.17–18
հատվածները սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ են։

• Ձեր կարծիքով «հավատքը, եթէ գործ չունենայ, ըստ ինքեան մեռած է»
(17-րդ հատված) արտահայտությունն ի՞նչ է նշանակում:

• Ինչպե՞ս է Հակոբոսի` մուրացկանի մասին համանմանությունն օգնում
մեզ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այս արտահայտությունը:

• Ըստ 17-րդ հատվածի` Հակոբոսն ի՞նչ ճշմարտություն ուսուցանեց
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի վերաբերյալ: (Չնայած
ուսանողները կարող են օգտագործել տարբեր խոսքեր, նրանք պետք
է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
ճշմարիտ հավատքը երևում է մեր արդար գործերով: Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հակոբոս 2.19–20
հատվածները: Հավաստիացեք, որ ուսանողը նաև բարձրաձայն կկարդա
Հակոբոսի 2.19-ի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը (Հակոբոս 2.19-ի ա
ծանոթագրությունում): Հրավիրեք դասարանին հետևել՝ ուշադրություն
դարձնելով Հակոբոսի կիրառած օրինակին, որը ցույց էր տալիս, որ
Աստծո գոյությանը հավատալը չի նշանակում հավատք ունենալ Աստծո
հանդեպ:

• Հակոբոսն ինչպիսի՞ օրինակ կիրառեց, որպեսզի ցույց տար, որ
Աստծո գոյությանը հավատալը չի նշանակում հավատք ունենալ
Աստծո հանդեպ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Ճշմարիտ հավատքը կենտրոնացած է Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա ու միշտ
առաջնորդում է դեպի արդար գործողության: … Միայն գործը չի
հանդիսանում հավատք Փրկիչի հանդեպ, սակայն ճշմարիտ սկզբունքներին
համաձայն գործելը հավատքի կենտրոնական բաղադրիչն է» («Խնդրեք
հավատքով» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2008, 95): Այսպիսով, «հավատքն
առանց գործերի մեռած է» (Հակոբոս 2.20)» («Խնդրեք հավատքով» Ensign

կամ Լիահոնա, մայիս 2008, 95)։
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• Ըստ Երեց Բեդնարի` ի՞նչն է հանդիսանում «հավատքի կենտրոնական
բաղադրիչը»:

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը
նշանակում է և´ հավատալ Նրան, և´ գործել համաձայն ճշմարիտ
սկզբունքների:

Հիշեցրեք ուսանողներին դասի սկզբում քննարկված սյուժեի երիտասարդ
տղամարդու մասին:

• Ինչպե՞ս կարող է այն հասկացողությունը, որ հավատքն ընդգրկում է և´
համոզմունք, և´ գործողություն, օգնել ինչ-որ մեկին, ով ներում է
փնտրում իր մեղքերի համար:

Ամփոփեք Հակոբոսի 2.21–26 հատվածները` բացատրելով, որ Հակոբոսը,
որպես օրինակ, վերագրում էր Աբրահամին ու Ռախաբին, ում հավատքը
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ երևաց իրենց գործերով: (Խիզախ կին
Ռախաբի մասին պատմությունը գտնվում է Յեսուի 2.1-22-ում):

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանական տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրել մի ժամանակի
մասին, երբ նրանք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատք են ցուցաբերել
իրենց գործերով և թե ինչպես են օրհնվել այդպես անելով: Խրախուսեք
ուսանողներին ընդգրկել Փրկիչի մասին իրենց վկայությունը և թե ինչպես
են նրանք ցուցաբերելու այդ համոզմունքն իրենց գործողությունների
միջոցով: Հրավիրեք մի քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել
իրենց գրածով:

Հրավիրեք ուսանողներին աղոթքով խորհել, թե ինչպես կարող են նրանք
ավելի մեծ հավատք գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ`
հնազանդվելով Նրան: Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած
ցանկացած հուշման:

Հաջորդ Մաս (Բ Պետրոս– Հուդա)
Հարցրեք ուսանողներին, թե ինչու են մարդիկ ընտրում մեղք գործել,
չնայած որ գիտեն դա սխալ է: Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Բ Պետրոս-ի
և Յուդայի գրքերը կարդալիս հրավիրեք նրանց փնտրել
ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն նրանց պատասխանել հետևյալ
հարցերին. Ինչպե՞ս կարող ենք խուսափել կեղծ վարդապետությամբ
խաբվելուց: Ըստ Հովհաննեսի, ի՞նչը կհեռացնի վախը: Ինչպե՞ս պետք է
արտահայտենք մեր սերն Աստծո նկատմամբ: Ինչպիսի՞ աստվածային
հատկանիշներ պետք է զարգացնենք հավերժական կյանք ժառանգելու
համար: Ինչպիսի՞ զգուշացում էր տրվել նրանց մասին, ում հետ մենք
ընտրում ենք շփվել:

ՏՆԱՅԻՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍ .  ԴԱՍ  29
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Պետրոս Առաքյալի
Երկրորդ Թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը նշել է. «Պետրոսը, համեմատած մյուս բոլոր
Առաքյալների հետ, գրել է ամենաազնվական լեզվով» (History of the
Church, 5:392): Ազնվական նշանակում է մտքով վեհ, կարկառուն
արժանիքների հավասար և հիացմունք ոգեշնչել փորձող:

Որպես Հիսուս Քրիստոսի փոխակերպման ականատես (տես Բ Պետրոս
1.16-18)` Պետրոսը հորդորեց իր ընթերցողներին աճել Հիսուս Քրիստոսի
մասին իրենց գիտելիքի մեջ ու ձգտել աստվածային որակների
ձեռքբերմանը, որպեսզի կարողանան ճաշակել «աստուածային
բնութեունից» (տես Բ Պետրոս 1.4-8): Նա հավաստիացրեց, որ այս հոգևոր
աճը կօգնի նրանց դարձնել իրենց «կոչումն ու ընտրությունը հաստատ» (Բ
Պետրոս 1․10)։ «Պետրոսը վերահաստատում է, որ Տերը գալու է երկնքից
մեծ փառքով ու աշխարհքի դատաստանով» (Bible Dictionary, “Peter, Epistles
of”): Ուսումնասիրելով Պետրոսի Երկրորդ Թուղթը` ուսանողները կարող
են ավելի մեծ հավատք զարգացնել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ու
ստանալ առաջնորդություն և ոգեշնչում, որը նրանց կարող է օգնել ավելի
նմանվել Նրան:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պետրոս Առաքյալի Երկրորդ Թղթի հեղինակը Շմավոն Պետրոսն է`
Հիսուս Քրիստոսի գլխավոր Առաքյալը (տես Բ Պետրոս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք հաստատ չգիտենք, թե երբ և որտեղ է գրվել այս թուղթը։
Ընդհանրապես ենթադրվում է, որ Պետրոսն այս թուղթը գրել է Հռոմում, Ա
Պետրոս անվամբ թղթից հետո, որը հավանաբար գրվել է Մ.Թ. 64թվին
(տես Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”):

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Պետրոսն ասել է, որ նա գրում էր «ձեզ` որ մեզ հետ նոյն պատուական
հավատքին հասաք» (Բ Պետրոս 1.1): Սա կարող է ցույց տալ, որ Պետրոսի
լսարանը նույն հրեա քրիստոնյաներն էին, ովքեր ընդունել էին Պետրոսի
Առաջին Թուղթը (տես Բ Պետրոս 3.1): Բ Պետրոսի 1.12-15-ի
բովանդակությունը ցույց է տալիս, որ Պետրոսը նկատի ուներ, որ այս
նամակը լինելու է հրաժեշտի ուղերձ իր ընթերցողների համար:

Ի տարբերություն Պետրոս Առաքյալի Առաջին Թղթի, որն օգնեց սրբերին
դիմակայել արտաքին հալածանքներին, Պետրոս Առաքյալի Երկրորդ
Թուղթն ուղղված էր ներքին ուրացությանը, որը սպառնում էր Եկեղեցու
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ապագային: Կեղծ մարգարեներն ու վարդապետները տարածում էին
«կորստական հերձուածություններ [կեղծ ումունքներ]. և ուրանալով այն
Տիրոջը որ իրանց գնեց» (Բ Պետրոս 2.1): Պետրոսը նամակը գրեց Սրբերին
խրախուսելու համար, որպեսզի նրանք աճեին Տիրոջ մասին իրենց
գիտելիքի մեջ ու իրենց «կոչումն ու ընտրությունը հաստատ» դարձնեին
(Բ Պետրոս 1․10)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
«Երկրորդ թուղթն, ըստ երևույթին, ուղղված էր նույն եկեղեցիներին,
ինչպես առաջինը (տես Բ Պետրոս 3.1): Այն գրվել է մահվանից ոչ շատ
առաջ ([Բ Պետրոս] 1.14)» (Bible Dictionary, “Peter, Epistle of”): Այն նաև
պարունակում է Պետրոսի ամենահամոզիչ բառերն ու նրա վերջին
վկայությունը:

Բ Պետրոսի գլխավոր թեման Հիսուս Քրիստոսի մասին գիտելիք ձեռք
բերելու կարևորությունն է: Պետրոսը խոստացավ իր ընթերցողներին, որ
եթե նրանք փնտրեն աստվածային հատկանիշներ ու զարգացնեն
աստվածային էություն, դրանք «դատարկ ու անպտուղ չեն անիլ ձեզ մեր
Տեր Յիսուս Քրիստոսի գիտութիունումը» (Բ Պետրոս 1.8)և ձեր «կոչումը և
ընտրութիւնը հաստատ կանեք» (Բ Պետրոս 1.10):

Պետրոսը հակադրում էր Հիսուս Քրիստոսի մասին ճիշտ գիտելիքը սուտ
գիտելիքի և ուսմունքների հետ, որ ուրացողներն էին տարածում (տես Բ
Պետրոս 2): Իր թղթի վերջում Պետրոսը Սրբերին վերջին անգամ
հրավիրեց «աճել մեր Տեր և Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի շնորհքովը և
գիտութիվնովը» (Բ Պետրոս 3.18):

Համառոտ շարադրանք
Բ Պետրոս 1 Պետրոսը բացատրում է, որ Հիսուս Քրիստոսի
խոստումները Սրբերին թույլ են տալիս դառնալ «հաղորդակից
աստվածային բնությանը» (Բ Պետրոս 1.4): Նա խրախուսում է նրանց
դարձնել իրենց «կոչումն ու ընտրությունը հաստատ» (Բ Պետրոս 1․10)։
Պետրոսը հիշատակում է Փոխակերպման սարի վրա տեղի ունեցած իր
փորձառության մասին, երբ նա փառավորված Քրիստոսի ականատեսը
եղավ ու լսեց Հոր ձայնը: Պետրոսն ասում է, որ ինքը «մարգարէական
ավելի հաստատ խօսք» ունի (Բ Պետրոս 1.19):

Բ Պետրոս 2 Պետրոսը զգուշացնում է Եկեղեցու անդամներին կեղծ
մարգարեների ու կեղծ վարդապետների մասին, որ գալու են նրանց մեջ
ու փորձելու են Սրբերին ճանապարհից շեղել: Այդ չար վարդապետներն
ուրանալու են Տիրոջն ու չարախոսելու են «ճշմարտութեան ճանապարհի»
մասին (Բ Պետրոս 2.2): Պետրոսն ուսուցանում է, որ ավելի լավ է չընդունել
ավետարանը, քան կապել ուխտեր ու չապրել համաձայն դրանց:

Բ Պետրոս 3 Պետրոսը վճռականորեն հաստատում է, որ Քրիստոսը գալու
է հենց Իր ժամանակին, որպեսզի երկիրը կրակով մաքրի, ոչնչացնի
չարերին ու փրկի ջանասերներին ու հավատարիմներին: Նա հրավիրում

Բ ՊԵՏՐՈՍ
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էր Սրբերին «աճել … Յիսուս Քրիստոսի շնորհքովը և գիտութիւնովը»
(18-րդ հատված):

Բ ՊԵՏՐՈՍ
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ԴԱՍ 146

Բ Պետրոս 1
Նախաբան
Պետրոսը խրախուսում է Սրբերին ձգտել նմանվել Հիսուս
Քրիստոսին: Պետրոսը հավաստիացնում էր նրանց, որ
այս հոգևոր աճը կարող է օգնել իրենց «կոչումն ու
ընտրությունը հաստատ» դարձնել (Բ Պետրոս 1․10)։

Պետրոսը նաև խոսեց Կերպարանափոխման սարի իր
փորձառության մասին և ընդգծեց, որ այդ սուրբ
գրությունը ներշնչված է Աստծո կողմից:

Ուսուցման առաջարկներ

Փորձեք օգնել ուսանողներին դարձի գալ

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ուսուցանել է. «Հիսուս
Քրիստոսի մաքուր ավետարանը պետք է հասնի երիտասարդների սրտերին Սուրբ Հոգու
զորության միջոցով: … Նրանց հետ կապված մեր նպատակը պետք է լինի այն, որ նրանք
ճշմարտապես դարձի գան առ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը, մինչ
նրանք մեզ հետ են» (“We Must Raise Our Sights” CES conference on the Book of Mormon,
Aug. 14, 2001, 2):

Բ Պետրոս 1.1-11
Պետրոսն ուսուցանում է, թե ինչպես բաժին ունենալ Հիսուս Քրիստոսի
աստվածային էությունից
Նախքան դասի սկսվելը գրեք հետևյալ արտահայտությունը
գրատախտակին (“The Will Within,” Ensign, May 1987, 68):

«Մեր խնդիրն է դառնալ մեր լավագույն եսը» (Նախագահ Թոմաս Ս.
Մոնսոն):

Ուսանողներին զույգերի բաժանեք: Հրավիրեք նրանց կարդալ
գրատախտակին գրված արտահայտությունը և իրենց զուգընկերների
հետ քննարկել հետևյալ հարցերը.

• Ձեր կարծիքով, Նախագահ Մոնսոնն ի՞նչ նկատի ուներ «մեր
լավագույն եսը» ասելով:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր դառնալ մեր լավագույն եսը:

• Ի՞նչը կարող է խանգարել մեզ մեր լավագույն եսը դառնալ:

Հրավիրեք ուսանողներին Բ Պետրոս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել
ճշմարտություն, որը կարող է օգնել նրանց հասկանալ, թե ինչպես են
կարող իրենց լավագույն եսը դառնալ:
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Ամփոփեք Բ Պետրոս 1.1-2 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսը
գրել է Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր ձեռք են բերել հավատք առ
Հիսուս Քրիստոսը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.3–4
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե Պետրոսն ինչ ուսուցանեց, որպեսզի օգներ Սրբերին
հավատարիմ մնալ Փրկիչի մասին իրենց վկայությանը:

• Ըստ այդ հատվածների` Պետրոսն ի՞նչ ուսուցանեց Սրբերին:

• Ի՞նչ է նշանակում «հաղորդակից լինիք աստուածային բնութեանը»:
(4-րդ հատված ):

Հրավիրեք ուսանողներին մտքում կարդալ Բ Պետրոս 1.5-7 հատվածները`
ուշադրություն դարձնելով Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշներին, որ
Պետրոսը հրավիրում էր Սրբերին զարգացնել: Ուսանողներին խնդրեք
գրատախտակի վրա թվարկել իրենց գտած հատկանիշները: Կարող եք
հրավիրել ուսանողներին բառարանում գտնել այս հատկանիշներից
ցանկացածի բացատրությունը, որոնք կամենում են ավելի լավ
հասկանալ:

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել օրինակների մասին, երբ Փրկիչը
դրսևորել է այս աստվածային հատկանիշներից մեկը: Հրավիրեք
ուսանողներից մի քանիսին դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով:

Գրատախտակի վրա գրեք հետևյալ անավարտ սկզբունքը. երբ մենք մեր
մեջ զարգացնում ենք աստվածային հատկանիշներ, մենք կարող ենք …

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.8-9
հատվածները: Հրավիրեք դասարանի անդամներին հետևել`
ուշադրություն դարձնելով այն օրհնությանը, որը կարող ենք ստանալ, երբ
զարգացնենք Փրկիչի աստվածային հատկանիշները:

• Ի՞նչ օրհնություն կարող ենք ստանալ, երբ զարգացնենք աստվածային
հատկանիշներ: (Ուսանողների պատասխաններից հետո ավարտեք
գրատախտակին գրված նախադասությունն այնպես, որ այն հնչի
հետևյալ կերպ. երբ մենք մեր մեջ զարգացնում ենք աստվածային
հատկանիշներ, մենք կարողանում ենք ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է աստվածային հատկանիշների զարգացումը
օգնում մեզ ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.10-11
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` փնտրելով ևս մեկ
օրհնություն, որը կարող է տրվել նրանց, ովքեր ջանասեր են
աստվածային հատկանիշներ զարգացնելիս:

• Ինչպիսի՞ օրհնություն կարող է տրվել նրանց, ովքեր ջանասեր են
Հիսուս Քրիստոսի աստվածային հատկանիշները զարգացնելիս:
(Բացատրեք, որ «ձեր կոչումը և ընտրութիւնը հաստատ [անել]»[10-րդ
հատված] նշանակում է այս կյանքում ստանալ Աստծո հաստատումը,
որ դուք կստանաք հավերժական կյանք: Պետրոսը նաև վերագրել է
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սրան որպես «մարգարէական ավելի հաստատ խօսք» [Բ Պետրոս
1.19): Տես նաև ՎևՈւ 131․5]):

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
ինչո՞ւ պետք է ջանասեր լինենք մեր աստվածային ներուժը
զարգացնելիս: (Ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ եթե մենք ջանասեր լինենք այս կյանքի ընթացում մեր
աստվածային ներուժը զարգացնելիս, մենք կարող ենք ստանալ
հավերժական կյանքի մասին Աստծո հաստատումը: Այս սկզբունքը
գրեք գրատախտակին):

Կարող եք կիսվել ձեր վկայությամբ, որ աստվածային հատկանիշների
զարգացումն օգնում է մեզ ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին ու
նախապատրաստել մեզ հավերժական կյանք ստանալուն:

Հրավիրեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում գրի առնել աստվածային
հատկանիշներից մեկը, որն ամենից շատն են ցանկանում զարգացնել:
Խնդրեք նրանց գրել մի հատուկ գործողություն, որը կարող են անել այդ
հատկանիշը զարգացնելու համար:

Բ Պետրոս 1.12-21
Պետրոսը կիսվում է Հիսուս Քրիստոսի մասին իր վկայությամբ և ուսուցանում է
սուրբ գրությունների մասին

Գրատախտակին կարող եք գրել ներկայիս տարիքով մեծ Առաքյալներից
մի քանիսի տարիքը: Բարձրաձայն կարդացեք Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդի հետևյալ խոսքերը.

«Ոմանք ասում են, որ մենք շատ ծեր ենք: Լավ, ճիշտ է, որ Առաքյալներից
ինը 80 տարեկանից մեծ են: Ես 85 եմ» (“Be Still, and Know That I Am God”
[Church Educational System devotional, May 4, 2014], broadcasts.lds.org):

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ քննադատաբար մոտենում
մարգարեներից ու առաքյալներից մի քանիսի տարիքին:

• Ինչպե՞ս կարձագանքեիք այն քննադատությանը, որ մերօրյա
մարգարեներն ու առաքյալները շատ ծեր են արդյունավետ լինելու
համար:

Հրավիրեք ուսանողներին Բ Պետրոս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրել
ճշմարտություն մարգարեների և առաքյալների մասին, որն ավելի
կարևոր է, քան նրանց տարիքը:

Բացատրեք, որ Բ Պետրոս 1.12–19-ում Պետրոսը կիսվեց Հիսուս
Քրիստոսի մասին իր ականատեսի վկայությամբ:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.20-21
հատվածները` ներառյալ Բ Պետրոս 1.20-ի Ջոզեֆ Սմիթ
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Թարգմանությունը 20-րդ հատվածի ա ծանոթագրությունում: Խնդրեք
ուսանողներին հետևել` ուշադրություն դարձնելով, թե Պետրոսն ինչ
ուսուցանեց «Աստուծոյ [մարդկանց]» դերի մասին` այս դեպքում նկատի
ունենալով մարգարեներին:

• Պետրոսն ի՞նչ ուսուցանեց մարգարեների դերի մասին: (Ուսանողները
պետք է բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ մարգարեները
ստանում են սուրբ գրությունները Սուրբ Հոգու միջոցով: Գրեք այս
ճշմարտությունը գրատախտակին):

Որպեսզի օգնեք դասարանին հասկանալ, թե ինչ է սուրբ գրությունը,
հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
հայտարարությունը.

«[Սուրբ գրությունները] Աստծո սուրբ մարդկանց խոսքերն են` թե´ գրավոր, թե´ բանավոր,
երբ ներշնչված են Սուրբ Հոգով» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Սուրբ գրքեր», scriptures.lds.org;
տես նաև ՎևՈւ 68.2–4): Որոշ սուրբ գրություններ համարվում են կանոնական:
Կանոնականը «վավերացված, հեղինակություն ստացած սրբազան գրքերի հավաքածու է։
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում կանոնական գրքերը կոչվում են
օրինակելի աշխատություններ և ընդգրկում են Հին և Նոր Կտակարանները, Մորմոնի
Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը և Թանկագին Մարգարիտը» (Սուրբ գրքերի
ուղեցույց, «Կանոնական գրքեր», scriptures.lds.org):

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ խոսքը:
Դասարանին հորդորեք ուշադիր լսել նրա վկայությունը, որ այսօր
մարգարեները շարունակում են սուրբ գրություններ ստանալ:

[Մարգարենեըի] միջոցով Աստված անցյալում խոսել է Իր զավակների հետ
սուրբ գրությունների միջոցով: Եվ այդ գծով էլ Նա ներկայումս խոսում
կենդանի մարգարեների, առաքյալների և այլ ոգեշնչված ղեկավարների
տված ուսուցումների ու խորհուրդների միջոցով» («Հաղորդակցման երկու
ուղիները», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2010, 84):

• Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է կարևոր իմանալ, որ Աստված գործում է այս
եղանակով Իր զավակներին սուրբ գրություններ տալու համար:

• Ինչպե՞ս կարող է այս եղանակի ըմբռնումը ավելի մեծ վստահություն
տալ ձեզ հին ժամանակների և մեր օրերի մարգարեների բանավոր և
գրավոր խոսքի նկատմամբ:

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցը և հրավիրեք ուսանողներին
գրել իրենց պատասխանները դասարանական տետրերում կամ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:

• Հին մարգարեների կամ մեր օրերի մարգարեների սուրբ
գրությունների ո՞ր հատվածներն են ազդեցություն ունեցել ձեր
կյանքում: Ինչպե՞ս եք օրհնվել սուրբ գրությունների այդ հատվածների
միջոցով:
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Հրավիրեք ուսանողներից մի քանիսին կիսվել իրենց պատասխաններով
դասարանի հետ: Դուք նույնպես կարող եք կիսվել մի օրինակով, թե
ինչպես եք օրհնվել սուրբ գրությունների միջոցով:

Հիշատակեք Երեց Օուքսի նախորդ խոսքը և հրավիրեք ուսանողներին
Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ վկայել ուրիշներին մարգարեների ու
սուրբ գրությունների իսկության մասին:
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ԴԱՍ 147

Բ Պետրոս 2-3
Նախաբան
Պետրոսը զգուշացրել է, որ կեղծ մարգարեներն ու
վարդապետները շեղում են մարդկանց ուղին: Նա
մարգարեացել է, որ վերջին օրերին ամբարիշտները
արդարներին կծաղրեն Հիսուս Քրիստոսի վերադարձին

հավատալու համար: Պետրոսը խրախուսել է Սրբերին
ջերմեռանդորեն պատրաստվել Փրկիչի Երկրորդ
Գալուստին:

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Պետրոս 2
Պետրոսը զգուշացնում է կեղծ վարդապետների կողմից խաբվելու մասին

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը․ ինչո՞ւ են մարդիկ ընտրում մեղք
գործելը, նույնիսկ երբ գիտեն, որ իրենց արածը սխալ է:

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել այս հարցի շուրջ և այնուհետև խնդրեք
նրանցից մի քանիսին կիսվել իրենց պատասխաններով:

Բացատրեք, որ Բ Պետրոս 2-ում մենք կարդում ենք, որ Պետրոս
Առաքյալը Սրբերին զգուշացնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր փորձում
են խաբել նրանց: Հրավիրեք ուսանողներին Բ Պետրոս 2-րդ գլուխն
ուսումնասիրելիս փնտրել ճշմարտություններ, որոնք կարող է օգնել
նրանց հասկանալ ու խուսափել դեպի մեղքը տանող խաբեություններից:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 2.1–3:
Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել` ուշադրություն դարձնելով
Պետրոսի զգուշացմանն այն մասին, թե ով կփորձի խաբել Սրբերին:

• Պետրոսն ու՞մ մասին զգուշացրեց Սրբերին:

• Ի՞նչ են այս կեղծ մարգարեներն ու ուսուցիչներն ուսուցանում:
(Բացատրեք, որ «կորստական հերձուածողութիւններ» [հատված 1]
արտահայտությունը նշանակում է կեղծ ու կործանարար ուսմունքներ):

• Ինչպիսի՞ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Պետրոսից այն մասին,
թե կեղծ վարդապետներն ինչ են ձգտում անել մեզ հետ: (Օգնեք
ուսանողներին գտնել նման ճշմարտություն. կեղծ վարդապետները
ձգտում են խաբել մեզ: Այդ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունը․ Խնդրեք դասարանի անդամներին ուշադրություն
դարձնել, թե մեզ խաբելու համար այսօր ինչ են ուսուցանում կեղծ
վարդապետները:

1083



«Կեղծ մարգարեները և կեղծ ուսուցիչները նրանք են, ովքեր հայտարարում
են, որ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը եղել է կեղծավոր մոլորեցնող, նրանք Առաջին
Տեսիլքը համարում են նման մի փորձ։ Նրանք հայտարարում են, որ Մորմոնի
գիրքը և մյուս կանոնիկ աշխատությունները սուրբ գրությունների
հնադարյան հիշատակարաններ չեն։ Նրանք նաև փորձում են նոր ձևով
ներկայացնել Աստվածագլուխը, և նրանք հերքում են, որ Աստված տվել է և

շարունակում է հայտնություններ տալ այսօր Իր կարգված և հաստատված
մարգարեներին։ …

Կեղծ մարգարեները և կեղծ ուսուցիչները նաև նրանք են, ովքեր փորձում են փոխել Աստծո
կողմից տրված և սուրբ գրությունների վրա հիմնված վարդապետությունները, որոնք
պաշտպանում են ամուսնության սրբությունը, ընտանիքի աստվածային էությունը և
անձնական բարոյականության առանցքային վարդապետությունը։ Նրանք սատարում են
բարոյականության վերասահմանմանը, որպեսզի արդարացնեն պոռնկությունը, շնությունը
և միասեռական հարաբերությունները» (“Beware of False Prophets and False Teachers,”
Ensign, Nov. 1999, 63, 64)։

Խնդրեք ուսանողներին մտածել այն ժամանակների մասին, երբ նրանք
լսել են կեղծ վարդապետների ուսմունքները կամ ուղերձները:

• Ինչո՞ւ է օգտակար տեղյակ լինել կեղծ վարդապետների ուղերձների և
ուսմունքների մասին:

Ամփոփեք Բ Պետրոս 2.4-17 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսը մի
քանի օրինակ է բերել այն մարդկանց մասին, ովքեր անցյալում հետևել են
կեղծ վարդապետներին: Պետրոսը նաև օրինակներ է բերել այն
անհատների մասին, ովքեր չեն ենթարկվել կեղծ վարդապետների
ազդեցությանը: Պետրոսն այնուհետև նկարագրել է կեղծ
վարդապետների ամբարիշտ վարքը:

Առարկայական դաս

Առարկաներ կիրառելու եղանակներ փնտրեք, որոնք կօգնեն ուսանողներին հասկանալ
ավետարանի սկզբունքները։ Արդյունավետ առարկայական դասերի ժամանակ դուք կարող
եք օգնել ուսանողներին պատկերացնել, վերլուծել և հասկանալ սուրբ գրությունները։ Դուք
կարող եք նաև առարկայական դասերի օգնությամբ խթանել քննարկումները։
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Ցուցադրեք ձկնորսական ձող, մի
քանի ճանճ կամ խայծ, ցուցադրեք
կամ նկարեք այդ առարկաների
նկարները գրատախտակին։ (Եթե
ձուկ բռնելու ավելի ծանոթ եղանակ
կա ձեր ուսանողների համար,
կիրառեք այդ եղանակը ցույց տվող
առարկաներ կամ նկարներ):

Բացատրեք, որ ձկնորսի ձուկ
բռնելու եղանակներից մեկը ճանճ
կամ խայծ օգտագործելն է,
որպեսզի ձուկը ծուղակն ընկնի և
կուլ տախայծթը: Ուսանողներին
հրավիրեք մտածել, թե ինչպես է
ձկնորսի հմտությունը նմանվում
կեղծ վարդապետների
հմտությանը:

Հրավիրեք ուսանողներից մեկին
բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս
2.18-19 հատվածները: Դասարանին
հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչպես են կեղծ
վարդապետները գայթակղում
Սրբերին հետևել իրենց
ուսմունքներին:

• Ինչպե՞ս են կեղծ
վարդապետները գայթակղում և
խաբում Եկեղեցու
անդամներին: (Նշեք, որ որոշ
կեղծ վարդապետներ կարող են
անկեղծ լինել, սակայն կարող
են իրենք խաբված լինել):

• Ինչպե՞ս են կեղծ մարգարեների ու վարդապետների ուսմունքները
նմանվում ձկնորսական ճանճի կամ խայծի:

• Ըստ հատված 19-ի, ի՞նչ են այս կեղծ վարդապետները խոստանում:
(«Ազատություն»: Այլ կերպ ասած` նրանք ուսուցանում են, որ ի
տարբերություն պատվիրաններին հնազանդ լինելուն, մեղքը ավելի
մեծ ազատություն է բերում):

Սա ավելացրեք գրատախտակի վրա գրված ճշմարտությանը, որպեսզի
կարդացվի այսպես. կեղծ վարդապետները փորձում են խաբելով
հավաստիացնել մեզ, որ մեղքն ավելի մեծ ազատություն է բերում:

Խնդրեք ուսանողներին մտքում կրկին կարդալ 19-րդ հատվածը `
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է տեղի ունենում այն մարդկանց հետ,
ովքեր տեղի են տալիս կեղծ ուսմունքներին ու մեղքին:

ԴԱՍ  147

1085



• Ի՞նչ է տեղի ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր տեղի են տալիս
կեղծ ուսմունքներին ու մեղքին: (Նրանք իրենք իրենց գերին են
դառնում):

• Որո՞նք են այն մի քանի կեղծ ուսմունքները, որոնք թվում է, թե
նպաստում են ազատությանը, սակայն իրականում տանում են
գերության:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 2.20-22
հատվածները: Դասարանին խնդրեք հետևել` ուշադրություն դարձնելով,
թե Պետրոսն ինչ է ուսուցանել նրանց մասին, ովքեր մեղքից խույս տալուց
հետո կրկին վերադառնում են դրան:

• Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ «աշխարհքի պղծութիւններիցը Յիսուս
Քրիստոսովը … փախչողները» ( 20-րդ հատված) կարող են
գայթակղվել վերադառնալ իրենց մեղքով լի ուղիները:

• Ի՞նչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի օգնեք մեկին դեպի իրենց նախկին
սխալները վերադառնալու փոխարեն հավատարիմ մնալ Հիսուս
Քրիստոսի ու Նրա ավետարանի հանդեպ:

Բ Պետրոս 3
Պետրոսը վկայում է Երկրորդ Գալուստի մասին

Բացատրեք, որ երբ Պետրոսը եզրափակեց իր թուղթը, նա Սրբերին
հիշեցրեց Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի մասին և ուսուցանեց
նրանց ինչպես պատրաստվել դրան: Ամփոփեք Բ Պետրոս 3.1-9
հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսն ուսուցանել է, որ վերջին
օրերում որոշ մարդիկ ծաղր ու ծանակի կենթարկեն նրանց, ովքեր
հավատում են Երկրորդ Գալուստին:

Խնդրեք ուսանողներից մի քանիսին բացատրել, թե ինչու են նրանք
հավատում Երկրորդ Գալուստին` չնայած շատ մարդիկ չեն հավատում:

Խնդրեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 3.10-14
հատվածները: Դասարանին հրավիրեք հետևել` ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ է Պետրոսն ուսուցանել Երկրորդ Գալուստի մասին։
Բացատրեք, որ վարք բառը 11-րդ հատվածում նշանակում է վարքագիծ
(տես Ա Տիմոթէոս 4.12, ծանոթագրություն գ) և «արտորալ» բառը 12-րդ
հատվածում նշանակում է անհամբերությամբ սպասել ինչ-որ բանի:

• Ըստ 10-րդ հատվածի` Պետրոսն ի՞նչ է ուսուցանել Երկրորդ
Գալուստի մասին:

• Ըստ 11-րդ հատվածի` Պետրոսն ի՞նչ խորհուրդ է տվել Սրբերին
նրանց Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստելու համար։ (Ապրել
սուրբ ու աստվածավայել կյանքով, ուշադիր լինել ու անհամբեր
սպասել Երկրորդ Գալուստին և ջանասիրաբար ձգտել «անբիծ ու
անարատ» լինել [14-րդ հատված]):

Բացատրեք, որ «անբիծ ու անարատ» (14-րդ հատված)
արտահայտությունը նշանակում է մեղքից մաքուր լինել: Նրանք, ովքեր

ԴԱՍ  147

1086



մեղքից մաքուր են, հաշտվել են Աստծո հետ և խաղաղություն կունենան
Փրկիչի հետ, երբ Նա գա:

• Ինչպե՞ս կամփոփեք Պետրոսի ուսուցանած սկզբունքներից մեկն այն
մասին, թե ինչպես կարող ենք պատրաստվել Փրկիչի Երկրորդ
Գալուստին: (Օգնեք ուսանողներին գտնել նման մի սկզբունք. մենք
կարող ենք պատրաստվել Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին`
աստվածավայել կյանք ունենալով ու անհամբերությամբ Նրա
Գալստյանը սպասելով: Բացատրեք, որ «սպասել» կարող է նշանակել,
որ մենք անհամբերությամբ ակնկալում ենք Փրկիչի Գալուստը):

• Որո՞նք են այն բաները, որոնք մենք կարող ենք անել աստվածավայել
կյանքով ապրելու համար Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին անհամբեր
սպասելիս:

Ամփոփեք Բ Պետրոս 3.15-18 հատվածները` բացատրելով, որ Պետրոսը
զգուշացնում էր ամբարշտության մեջ ընկնելու մասին: Նա հրավիրում էր
Սրբերին «աճել … Յիսուս Քրիստոսի շնորհքովը և գիտութիւնովը» (18-րդ
հատված):

Եզրափակեք` վկայելով այն ճշմարտությունների մասին, որոնք
ուսուցանվեցին Բ Պետրոս 2-3: Հրավիրեք ուսանողներին ձգտել ճանաչել
կեղծ ուսմունքներն ու խուսափել դրանցից և ջանասիրաբար
պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին:
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Հովհաննեսի առաջին
ընդհանրական թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Այս նամակում Հովհաննեսն անդրադարձել է Եկեղեցու հավատափոխ
ազդեցությունների վտանգավոր տարածմանը։ Նա նախազգուշացրեց
Սրբերին հաղորդություն չունենալ խավարի հետ և ապահով մնալ
ավետարանի լույսի ներքո։ Ա Հովհաննեսի ուսումնասիրության շնորհիվ
ուսանողներն ավելի լավ կկարողանան տարբերակել Հիսուս Քրիստոսի
մասին կեղծ ուսմունքները և, հետևելով Հովհաննեսի խորհրդին, և
մնալով ճշմարտության մեջ, կկարողանան մոտ հաղորդություն ունենալ
Տիրոջ հետ։ Բացի դրանից, այս գրքի ուսումնասիրության շնորհիվ
ուսանողները կճանաչեն այն մեծ սերը, որը Երկնային Հայրը տածում է Իր
բոլոր զավակների հանդեպ, և որը Նա դրսևորեց՝ զոհաբերելով Իր
Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, որպես զոհաբերություն ողջ մարդկության
համար։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
«Այս երեք թղթերի հեղինակն իրեն չի նշում անունով, սակայն
ավանդույթը դրանք վերագրում է Հովհաննեսին», ով առաջին Տասներկու
Առաքյալներից էր (Bible Dictionary, “John, Epistles of”)։

Հովհաննեսի թղթերի հեղինակն անձամբ տեսել էր հարություն առած
Փրկիչին, որը անշուշտ ճշմարիտ է Հովհաննես Առաքյալի դեպքում (տես
Ա Հովհաննես 1․1–4, 4․14)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Ա Հովհաննեսի գրելու վայրը և տարեթիվն անհայտ են: Հավանաբար, այն
գրվել էր ք․ծ․հ առաջին դարի վերջին։

Չնայած Հովհաննեսն իր կյանքի վաղ շրջանի հիմնական մասն
անցկացրեց Պաղեստինում, ք․ծ․հ 70թ-ին Երուսաղեմի և դրա տաճարի
կործանումից հետո մարդիկ թշնամաբար էին վերաբերվում
քրիստոնյաներին և հրեաներին։ Ըստ ավանդույթի, Հովհաննեսն իր
կյանքի վերջին օրերին հեռացավ Պաղեստինից և ապրեց Եփեսոսում։
Եթե դա այդպես է, Հովհաննեսը կարող էր նամակը գրել Եփեսոսում
ք․ծ․հ 70-100 թվականների միջև։

Ո՞ւմ համար էր գրվել այն և ինչո՞ւ։
Ա Հովհաննեսի լսարանը հստակ նշված չէ, սակայն նրա գրություններից
պարզվում է, որ Հովհաննեսը գրել է հավատացյալներին (տես Ա
Հովհաննես 1․3–4, 2․12–14), գուցե Փոքր Ասիայում ապրող մարդկանց
(ներկայիս Թուրքիա), որտեղ որոշ պատմական աղբյուրների
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հավաստմամբ, Հովհաննեսն ապրել ու ծառայել է ք․ծ․հ առաջին
դարի վերջին։

Այդ ժամանակ կեղծ ուսուցիչները պառակտում կամ բաժանություն էին
առաջացրել Սրբերի մեջ (տես Ա Հովհաննես 2․18–19, 22, 26, 4․1), և
ուրացությունը տարածվում էր Եկեղեցում։ Մի յուրահատուկ
փիլիսոփայություն Դոսետիզմ անունով մեծ ժողովրդականություն էր
ձեռք բերում։ Դոսետիզմը մի մեծ շարժման մաս էր կազմում, որը կոչվում
էր Գնոստիցիզմ։ Գնոստիցիզմի հիմնական ուսմունքն այն էր, որ հոգին
ամբողջովին բարի էր, և որպես այդպիսին, ֆիզիկական մարմինն
ամբողջովին չար էր։

Գնոստիցիզմի հետևորդները համոզված էին, որ փրկությունը չէր գալիս
մեղքերի ազատումից, այլ՝ հոգին նյութից կամ ֆիզիկական մարմնից
ազատելուց։ Նրանք նաև հավատում էին, որ փրկությունը ձեռք է բերվում
հատուկ գիտելիքի (գնոզիս) միջոցով, այլ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ հավատի միջոցով։

Դոսետիզմի հետևորդները չափազանցնում էին Հիսուսի հոգևոր բնույթն
այնքան, որ հերքում էին այն գաղափարը, որ Նա իրականում երկիր էր
եկել ֆիզիկական մարմնով։ Նրանք հավատում էին, որ Աստված
աներևույթ, անմահ, ամենագետ և անմարմին է և մտածում էին, որ
նյութական աշխարհը և ֆիզիկական մարմինը գռեհիկ ու չար են։
Հետևաբար, նրանք հավատում էին, որ Հիսուսը, լինելով Աստծո հոգևոր
Որդին, չէր կարող սահմանափակման մեջ գտնվել ու լինել մարդ էակ։
Նրանց կարծիքով, Հիսուս Քրիստոսը բառիս բուն իմաստով չէր ծնվել
մարմնում և չէր բնակվում շոշափելի մարմնում, չէր արյունահոսում, չէր
տառապել, մահացել կամ բարձրացել հարություն առած մարմնով․ Նրա
արարքներն էին միայն թվացյալ։ Դոսետիզմը սերում է հունարեն dokeō
բառից, որը նշանակում է «թվալ» կամ «թվացյալ»։

Թեև Ա Հովհաննեսի թուղթը հերքում է այդ կեղծ ուսմունքները, նրանք
շարունակում էին տարածվել Եկեղեցու անդամների մեջ։ Այդ և մյուս կեղծ
վարդապետությունները հանգեցրին Մեծ Ուրացությանը։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ մի քանի
առանձնահատկությունները:
Լինելով Հիսուս Քրիստոսի առաջին առաքյալներից մեկը, Հովհաննեսը
հարություն առած Փրկիչի հատուկ վկա էր։ Հովհաննեսն այդ նամակը
սկսում է այն հայտարարությամբ, որ նա անձամբ տեսել, լսել ու դիպչել է
Հիսուս Քրիստոսին։ Ընդլայնելով այս անձնական վկայությունը,
Հովհաննեսը հրավիրում է ընթերցողներին «հաղորդություն ունենալ …
Հոր և Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ» (Ա Հովհաննես 1․3)։ Սերը
հանդիսանում է Հովհաննեսի առաջին թղթի առանցքային թեման։
Հովհաննեսը շեշտեց, որ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ սիրում են
Աստծուն, սակայն այդ սերը չեն ցուցաբերում շրջապատողների հանդեպ,
ստախոս են (տես Ա Հովհաննես 4․20–21)։

Ա  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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Համառոտ շարադրանք
Ա Հովհաննես 1–3 Հովհաննեսն ուսուցանում է, որ հնազանդության
միջոցով մենք կարող ենք ճանաչել Աստծուն, հաղորդություն ունենալ
Նրա հետ և նմանվել Նրան։ Վերջին օրերին հակաքրիստոսներ
կհայտնվեն։ Մեր հանդեպ Փրկիչի սերը դրսևորվում է Նրա քավիչ
զոհաբերության շնորհիվ։

Ա Հովհաննես 4–5 Հովհաննեսը խրախուսում է Սրբերին որոշել, թե արդյոք
ուսուցիչն Աստծուց է։ Աստված սեր է, և մեր հանդեպ Նրա մեծ սիրո
շնորհիվ Նա ուղարկեց Իր Որդուն տառապելու մեզ համար։ Նրանք,
ովքեր սիրում են Աստծուն, կպահեն Նրա պատվիրանները։ Նրանք,
ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին և ծնվել են Աստծուց, կհաղթեն
աշխարհին։

Ա  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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ԴԱՍ 148

Ա Հովհաննես
Նախաբան
Հովհաննեսը հորդորեց Եկեղեցու անդամներին
հաղորդություն ունենալ Հոր և Որդու հետ։ Նա կարևորեց
Աստծո պատվիրանները պահելու անհրաժեշտությունը,

որպեսզի ցույց տանք Նրա հանդեպ մեր սերը։
Հովհաննեսը նաև հիշեցրեց Եկեղեցու անդամներին, որ
սիրեն միմյանց։

Ուսուցման առաջարկներ

Ուսուցանեք ինչպես Փրկիչն ուսուցանեց

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Կ․ Փաքերը հորդորեց ավետարանի
ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք ձգտեն ուսուցանել Փրկիչի ձևով․ «Երբ սկսում ենք
գնահատել ինքներս մեզ և փորձում կատարելագործվել որպես ուսուցիչներ, ո՞ր լավագույն
մոդելից մենք պետք է օգտվենք»։ Ավելի լավ ուսուցում մենք կարող ենք ձեռնարկել միայն
վերլուծելով մեր գաղափարները, նպատակներն ու մեթոդները և համեմատելով դրանք
Հիսուս Քրիստոսի մտքերի, նպատակների և մեթոդների հետ»։ (Teach Ye Diligently, rev. ed.
[1991], 22)։

Ա Հովհաննես 1–5
Հովհաննեսը բացատրում է պատվիրանները պահելու և միմյանց սիրելու
կարևորությունը

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Գրատախտակին գրեք ուրացություն
բառը։ Հրավիրեք ուսանողներին իրենց զուգընկերներին բացատրել
ուրացություն բառի իմաստը։ Ապա, որևէ ուսանողի հրավիրեք գալ
գրատախտակի մոտ և գրել ուրացություն բառի սահմանումը։ Սահմանման
մեջ պետք է նշվի, որ ուրացություն նշանակում է երես դարձնել
ճշմարտությունից (տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Ուրացություն»,
scriptures.lds.org)։

Բացատրեք, որ Հովհաննես Առաքյալը Ա Հովհաննեսի թուղթը գրեց այն
ժամանակ, երբ ուրացությունը սպառնում էր Եկեղեցուն։ Այս թղթի մեջ
Հովհաննեսը զգուշացրեց սրբերին Նեռի (հակաքրիստոսի) մասին (տես Ա
Հովհաննես 2․18–26, 4․3)։ Հակաքրիստոս է՝ «ամեն ոք կամ ամեն բան, որը
կեղծում է ճշմարիտ ավետարանի փրկության ծրագիրը և բացահայտ կամ
ծածուկ ընդդիմանում է Քրիստոսին» և Նրա ընտրյալ ծառաների
իշխանությոանն ու ուսմունքներին (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Հակաքրիստոս», scriptures.lds.org)։ Հովհաննեսի օրոք որոշ
հակաքրիստոսներ ուսուցանում էին, որ Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա
գտնվելիս չէր ունեցել ֆիզիկական մարմին, այլ երևում էր միայն որպես
ֆիզիկական էակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Հովհաննես 1․1-4
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հովհաննեսն իր վկայությամբ հերքեց
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այդ ուսմունքը։ Բացատրեք, որ «կյանքի խոսքը» (1-ին հատված)
վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսին։

• Ի՞նչ խոսքերով Հովհաննեսը հերքեց այն սխալ գաղափարը, որ Հիսուս
Քրիստոսը չուներ ֆիզիկական մարմին։

• Ըստ 3–4 հատվածների, ինչո՞ւ Հովհաննեսը Եկեղեցու անդամների
հետ կիսվեց Հիսուս Քրիստոսի մասին իր սուրբ վկայությամբ։ (Նա
ցանկանում էր, որ նրանք հաղորդություն ունենան Եկեղեցու
ղեկավարների հետ, ովքեր հաղորդություն ունեին Երկնային Հոր և
Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Նա նաև ցանկացավ, որ նրանք ունենան
կատարյալ ուրախություն։)

Բացատրեք, որ հաղորդություն ունենալ, նշանակում է հարաբերվել
վստահության, շփման և ընդհանուր նպատակի սահմաններում։ Մենք
կարող ենք հաղորդություն ունենալ Եկեղեցու ղեկավարների հետ, եթե
մենք ընդունենք ու հետևենք նրանց ուսմունքներին ու ցուցումներին։

Գրեք հետևյալ անավարտ միտքը գրատախտակին. Եթե մենք ընդունենք ու
հետևենք մարգարեների ու առաքյալների ուսմունքներին, մենք կարող ենք …

• Հիմնվելով Հովհաննես 1.3-ում գրված Հովհաննեսի ուսմունքներից,
ինչպե՞ս կարող եք այդ նախադասությունը ձևակերպել սկզբունքի
տեսքով։ (Ուսանողների բառերով ավարտեք գրատախտակին գրված
նախադասությունն այնպես, որպեսզի այն արտահայտի հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք ընդունենք ու հետևենք մարգարեների ու
առաքյալների ուսմունքներին, մենք կարող ենք հաղորդություն
ունենալ Հոր և Որդու հետ։

Ցույց տվեք Եկեղեցու ներկայիս Նախագահի և մյուս մարգարեների ու
առաքյալների նկարները։

• Ինչպե՞ս ենք մարգարեների ու առաքյալների ուսմունքներին
հետևելով, հաղորդություն ունենում մեր Երկնային Հոր և Նրա Որդի՝
Հիսուս Քրիստոսի հետ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Հովհաննես 1․5-6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին հանձնարարեք հետևել՝
փնտրելով, թե ինչը կարող է մեզ խանգարել հաղորդություն ունենալ մեր
Երկնային Հոր հետ։

• Ի՞նչը կարող է մեզ խանգարել հաղորդություն ունենալ մեր Երկնային
Հոր հետ։

Նշեք, որ Հովհաննեսի մեջբերած խավար բառը վերաբերում է հոգևոր
խավարին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում քայլել հոգևոր խավարում։

Հրավիրեք ուսանողներին կարդալ Ա Հովհաննես 1․7–10, 2․1–6, փնտրելով
այն ճշմարտությունները, որոնք, Հովհաննեսի կարծիքով, կարող են օգնել
մեզ ավետարանի լույսով քայլելու ժամանակ։ Բացատրեք, որ քավություն
բառը Ա Հովհաննեսի 2․2 հատվածում նշանակում է այն քավիչ
զոհաբերությունը, որը բավարարում է Աստծո արդարադատությունը։
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Հանձնարարեք ուսանողներին կարդալ այս հատվածներն ինքնուրույն
կամ իրենց զուգընկերոջ հետ կամ փոքր խմբերով։

• Ի՞նչ ճշմարտություններ բացահայտեցիք այս հատվածներում։ (Կարող
եք գրել ուսանողների պատասխանները գրատախտակին։ Դրանք
կարող են լինել նմանատիպ ճշմարտություններ․ Հիսուս Քրիստոսը
քավեց մեր մեղքերը։ Երբ մենք պահում ենք Աստծո պատվիրանները,
Աստծո հանդեպ մեր սերը դառնում է կատարյալ։)

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Աստծո հանդեպ մեր սերը դառնում ավելի
կատարյալ կամ լիարժեք, երբ մենք պահում ենք Նրա
պատվիրանները։

• Ե՞րբ եք ավելի մեծ սեր զգացել Աստծո հանդեպ, երբ ձգտել եք պահել
Նրա պատվիրանները։

Բարձրաձայն կարդացեք Վերջին Օրերի Սրբերի երկու երիտասարդների
հետևյալ մեկնաբանությունները։ Հրավիրեք ուսանողներին ուշադրություն
դարձնել այն պատվիրանին, որին այդ երկուսը ձգտում էին հնազանդվել։

1. Մի երիտասարդ տղա ամեն օր կարդում է սուրբ գրությունները և
հավատարմորեն կատարում քահանայության իր
պարտականությունները, սակայն շատ հաճախ նա անբարյացակամ է
իր կրտսեր եղբոր նկատմամբ։

2. Մի երիտասարդ աղջիկ կանոնավոր կերպով հաճախում է Եկեղեցու
ժողովներին և ստանում Երիտասարդ Կնոջ Ճանաչումը։ Սակայն,
սոցիալական կայքերում նա հաճախ կոպիտ մեկնաբանություններ է
անում իր դասընկերների և ուսուցիչների հասցեին։

• Այդ երկու երիտասարդները ո՞ր պատվիրանը չեն
կարողանում պահել։

Հրավիրեք ուսանողներին վերհիշել, թե երբ են նրանք հայտնվել այնպիսի
իրավիճակներում, երբ չեն կարողացել սեր ցուցաբերել
ուրիշների հանդեպ։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ա
Հովհաննես 2․9–11, 4․7–11, 19–21։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ուսուցանեց Հովհաննեսը սիրո
մասին։ Կարող եք հորդորելուսանողներին նշել այս հատվածներում այն
ուսմունքները, որոնք իմաստալից են իրենց համար։

• Սիրո վերաբերյալ Հովհաննեսի ուսմունքներից որո՞նք են իմաստալից
ձեզ համար։ Ինչո՞ւ:

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք բացահայտել այդ հատվածներից այն մասին,
թե մենք ի՞նչ պետք է անենք, եթե սիրում ենք Աստծուն։ (Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն նրանք պետք է
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք սիրում ենք Աստծուն,
մենք կսիրենք նաև ուրիշներին։)

• Ձեր կարծիքով, մենք ինչո՞ւ սեր կցուցաբերենք մյուսների հանդեպ,
եթե իսկապես սիրենք Աստծուն։
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Նշեք, որ թեև Հովհաննեսն օգտագործեց ատել բառը Ա Հովհաննես
4․20-ում, կան շատ տարբերակներ, երբ մենք կարող ենք չցուցադրել մեր
սերն ու բարությունը ուրիշների հանդեպ, բացի նրանց ատելուց: ։
Հանձնարարեք ուսանողներին մեկնաբանել այդ տարբերակներից
մի քանիսը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ա Հովհաննես
3.17-18 հատվածները և խնդրեք դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե
ինչպես մենք պետք է մեր սերը ցուցաբերենք մյուսների հանդեպ։
Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։ Ուսանողները պետք է
հասկանան, որ կարևոր է սիրել ոչ միայն «խոսքով», այլ նաև «գործով»։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք մեր սերը ցույց տանք մեր
արարքներով, այլ ոչ միայն խոսքերով։

• Ո՞ւմ եք դուք ճանաչում, ով ուրիշների հանդեպ սեր ցուցաբերելու լավ
օրինակ է հանդիսանում։ Ի՞նչ է այդ մարդն անում, որը ցույց է տալիս
ուրիշների հանդեպ իր սերը։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել իրենց կյանքում մի անձնավորության
մասին, ում հանդեպ նրանք կարող են ավելի շատ սեր ցուցաբերել։
Հանձնարարեք նրանց թղթի վրա գրել այդ մարդու անունը և մի
առանձնահատուկ բան, որը նրանք կարող են անել՝ նրա հանդեպ սեր կամ
բարություն ցուցաբերելու համար։ Բացատրեք, որ անհրաժեշտություն
չկա իրենց սերն արտահայտել շռայլ եղանակներով, և որ ողորմածության
և բարության փոքրիկ ու պարզ արարքները հաճախ ամենաիմաստալիցն
են։ Հորդորեք նրանց այդ թուղթը վերցնել իրենց հետ և իրագործել
իրենց գրածը։

Նշեք, որ երբ մեր սերն արտահայտում ենք մեր արարքների միջոցով,
մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին (տես Ա Հովհաննես 2․6,
3․1–3)։ Ավարտեք այս դասը, բերելով ձեր վկայությունը Ա Հովհաննեսի
դասի ժամանակ ուսանողների բացահայտած ճշմարտությունների
վերաբերյալ։ Խրախուսեք ուսանողներին կիրառել այս
ճշմարտություններն իրենց կյանքում:
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Հովհաննեսի երկրորդ
թղթի նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Իր երկրորդ թղթում Հովհաննեսը մտահոգություն է հայտնում Եկեղեցում
ուրացության ազդեցության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ նա
ուրախանում է Եկեղեցու այն անդամներով, ովքեր ամուր ու հավատարիմ
են մնացել ավետարանին (տես Բ Հովհաննես 1․4)։ Եկեղեցու
ղեկավարների համար այդ բառերն արտահայտում են ուրախություն և
երախտագիտություն այն մարդկանց համար, ովքեր հավատարիմ են
մնում Տիրոջը։ Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն Բ Հովհաննեսի թուղթը,
նրանք կամրապնդվեն Հովհաննեսի հիշեցումներով՝ սիրել իրար,
հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին և մնալ հավատարիմ Քրիստոսի
վարդապետության մեջ։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Հեղինակն իրեն անվանել է «երեցը» (Բ Հովհաննես 1․1) և պատմությունն
ասում է, որ Տասներկու Առաքյալներից մեկն է գրել այդ թուղթը (տես՝ Bible
Dictionary, «John, Epistles of»)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Բ Հովհաննեսի գրելու վայրը և տարեթիվն անհայտ են։

Եթե Հովհաննեսն իրոք երկար է ապրել Եփեսոսում, հնարավոր է, նա այդ
թուղթը գրել է ք․ծ․հ 70-100 թվականների միջև։

Ո՞ւմ համար էր գրվել այն և ինչո՞ւ։
Հովհաննեսի երկրորդ թուղթն ուղղված է «ընտրյալ տիկինին և նրա
որդիներին» (Բ Հովհաննես 1․1)։ Տեղեկություններ չկան, թե արդյոք
Հովհաննեսը գրում էր իր ընտանիքին, թե մարդկանց մեկ այլ խմբի կամ
փոխաբերական իմաստով հավաքական կերպով դիմում էր Եկեղեցուն։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին գրել է,
որ միգուցե Բ և Գ Հովհաննեսի թղթերը նամակներ են` գրված իր
անմիջական ընտանիքին (տես Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 3:409–10, 412–14)։

Մեկ այլ տարբերակն այն է, որ «ընտրյալ տիկինն» իրականում
վերաբերում է քրիստոնյա համայնքին (տես Բ Հովհաննես 1․13)։ Հունարեն
եկեղեցի բառը իգական է և տարածված է եղել անձնավորել Եկեղեցին
որպես կին (տես Եփեսացիս 5․25–27, 32, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Հայտնություն 12․1–3, 7 [Աստվածաշնչի հավելված], Հայտնություն 19․7–8)։

Ինչպես Ա Հովհաննեսի դեպքում, ըստ երևույթին, Հովհաննեսը գրեց այս
թուղթն ի պատասխան այն կեղծ ուսմունքների, որ Հիսուս Քրիստոսը
բառացիորեն երկիր չի եկել մարմնով։ Նա բացատրեց, որ այն
անդամներին, ովքեր ուսուցանում էին, որ Քրիստոսը չունի ֆիզիկական
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մարմին, չպետք է տուն կամ համայնք ընդունեին (տես Բ Հովհաննես
1․7–10)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ մի քանի
առանձնահատկությունները:
Այս թղթում Հովհաննեսը նախազգուշացրեց կեղծ ուսուցիչների մասին,
ովքեր մուտք էին գործել Եկեղեցի։ Նա խորհուրդ տվեց Եկեղեցու
անդամներին չլսել և ընկերություն չանել այդ մարդկանց հետ։

Համառոտ շարադրանք
Բ Հովհաննես 1 Հովհաննեսը հիշեցնում է Եկեղեցուն միմյանց սիրելու
պատվիրանի մասին։ Նա նախազգուշացնում է Եկեղեցում գոյություն
ունեցող կեղծ ուսուցիչների և խաբեբաների մասին և խորհուրդ է տալիս,
որ Եկեղեցու անդամները թույլ չտան նրանց մնալ իրենց համայնքներում։

Բ  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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Հովհաննեսի երրորդ թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Այս համառոտ նամակում Հովհաննեսը գովում է Գայիոսին, ով
հավատարիմ էր մնացել Եկեղեցու ղեկավարների դեմ ապստամբության
ժամանակ։ Հովհաննեսի ուսմունքները կօգնեն ուսանողներին ավելի լավ
հասկանալ Նոր Կտակարանի ժամանակներում Եկեղեցում տեղի
ունեցած ուրացությունը և կոգեշնչեն նրանց հավատարիմ մնալ Եկեղեցու
ղեկավարներին՝ անկախ ընդդիմությանը։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Հեղինակն իրեն անվանել է «երեցը» (Գ Հովհաննես 1․1) և ի սկզբանե
նկատի էր ունեցել Հովհաննես Առաքյալին։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Գ Հովհաննեսի գրելու վայրը և տարեթիվն անհայտ են;

Եթե Հովհաննեսը իրոք երկար ապրել է Եփեսոսում, նա, հավանաբար,
այդ թուղթը գրել էր ք․ծ․հ 70-100 թվականների միջև։

Ո՞ւմ համար էր գրվել այն և ինչո՞ւ։
Հովհաննեսի երրորդ թուղթը գրվել է Գայիոսին, ով Եկեղեցու
հավատարիմ անդամ էր, ում Հովհաննեսը գովեց Քրիստոսի գործին իր
անձնուրաց հավատարմության համար, երբ նա կացարան տրամադրեց
Աստծո ճամփորդող ծառաներին (տես Գ Հովհաննես 1․5–8)։

Հովհաննեսը Գայիոսին նաև զգուշացրեց Դիոփետրեսի մասին, ով,
հնարավոր է, զբաղեցնում էր ղեկավար պաշտոն Եկեղեցում։
Դիոփետրեսը հրապարակավ ընդդիմացավ Հովհաննեսին և Եկեղեցու
մյուս ղեկավարներին, նույնիսկ խանգարեց Եկեղեցու այն անդամներին
հաճախել Եկեղեցու ժողովներին, ովքեր ցանկացան ընդունել նրանց (տես
Գ Հովհաննես 1․9–10)։ Հովհաննեսը խրախուսեց Գայիոսին բարություն
անել և տեղեկացրեց, որ ցանկանում էր շուտով այցելել Գայիոսին (տես Գ
Հովհաննես 1․11–14)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ
առանձնահատկությունները:
Գ Հովհաննես գրքում կարդում ենք Եկեղեցում ուրացության ազդեցության
նկատմամբ Հովհաննեսի մտահոգության մասին։ Նաև կարդում ենք
ուրիշների հանդեպ Հովհաննեսի ունեցած սիրո և հնազանդությունն
ընտրած մարդկանց հանդեպ ունեցած նրա ուրախության մասին (տես Գ
Հովհաննես 1․4)։
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Համառոտ շարադրանք
Գ Հովհաննես 1 Հովհաննեսը գովում է Գայիոսին նրա հավատարմության
համար և զգուշացնում է նրան այն ղեկավարի մասին, ով ընդդիմացել էր
Հովհաննեսին և Եկեղեցու մյուս ղեկավարներին։

Գ  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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ԴԱՍ 149

Բ
Հովհաննես–Գ Հովհաննես
Նախաբան
Հովհաննեսը նախազգուշացրեց Սրբերին այն մարդկանց
մասին, ովքեր մոլորեցնում և քարոզում էին, որ Հիսուս
Քրիստոսը մարմնով չէր հայտնվել։ Նա նաև գովեց
Գայիոսին իր հավատարմության համար։

Նշում․ Այս դասն ընդգրկում է ուսուցման առաջարկ Գ
Հովհաննես գլխի համար, որը ներառում է ուսանողների`
ծնողներից և Եկեղեցու ղեկավարներից նամակ ստանալը։
Եթե ցանկանում եք օգտվել ուսուցման այդ առաջարկից,
դուք պետք է մի քանի օր նախօրոք պատրաստվեք։

Հրավիրեք ուսանողների ծնողներին կամ,
անհրաժեշտության դեպքում, Եկեղեցու տեղական
ղեկավարներին մի կարճ նամակ գրել իրենց ուսանողին,
արտահայտելով այն ուրախությունը, որը նրանք զգացել
են, երբ տեսել են, թե ինչպես է ուսանողը ջանում ապրել
ավետարանով։ Հավաստիացեք, որ այս դասն
ուսուցանելու օրը դուք ունենաք նամակներ բոլոր
ուսանողների ծնողների կամ Եկեղեցու
ղեկավարների կողմից։

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Հովհաննես

Հովհաննեսը նախազգուշացնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր ուսուցանում
են կեղծ վարդապետություն

Տվեք մի հայտնի մարզիկի անուն, ում ուսանողները կճանաչեն։

• Ի՞նչ պետք է անի այդ մարզիկը, որպեսզի մնա լավ առողջական
մարզավիճակում։

• Լավ մարզավիճակում մնալու համար երկար աշխատելուց հետո, ի՞նչ
կարող է պատահել այդ մարզիկի հետ, եթե նա դադարի հաճախել
մարզասրահ, սկսի անառողջ սնունդ օգտագործել, հեռուստացույց
նայել, խաղալ տեսախաղեր և մարմնի համար վնասակար նյութեր
օգտագործել։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարելի է լավ ֆիզիկական
կարգավիճակում մնալու համար մարզիկի կատարած աշխատանքը
համեմատել այն աշխատանքի հետ, որը Եկեղեցու անդամները պետք է
անեն, որպեսզի պահպանեն այն օրհնությունները, որոնք ստացել են
ավետարանի շնորհիվ։ Հանձնարարեք ուսանողներին Բ Հովհաննեսի
գիրքն ուսումնասիրելիս փնտրել այն սկզբունքը, որը կօգնի նրանց
պահպանել այն օրհնությունները, որոնք նրանք ստացել են որպես
Եկեղեցու անդամներ։

Ամփոփեք Բ Հովհաննես 1․1–4 հատվածները և բացատրեք, որ Հովհաննես
Առաքյալն իր թուղթը սկսեց՝ դիմելով «ընտրյալ տիկինին և նրա
որդիներին», որը կամ վերաբերվում էր Եկեղեցու մի կնոջը և նրա
երեխաներին կամ խորհրդանշական կերպով նկարագրում էր Եկեղեցու
անդամներին։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Հովհաննես 1․5-6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան՝
փնտրելով այն պատվիրանը, որի մասին Հովհաննեսը հիշեցրեց
Սրբերին։

• Ո՞ր պատվիրանի մասին Հովհաննեսը հիշեցրեց Սրբերին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Հովհաննես 1.7
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ինչու Հովհաննեսը խորհուրդ տվեց Եկեղեցու անդամներին
«գնալ» (Բ Հովհաննես 1․6) կամ հնազանդվել պատվիրաններին։

• Ինչո՞ւ Հովհաննեսը պատվիրեց Եկեղեցու անդամներին հնազանդվել
պատվիրաններին։

• Ի՞նչ էին ուսուցանում «մոլորեցնողները» (հատված 7)։

Բացատրեք, որ Հովհաննես Առաքյալն իր թուղթը գրեց այն ժամանակ,
երբ Դոսետիզմ կոչվածփիլիսոփայությունը մեծ ժողովրդականություն էր
վայելում։ Դոսետիզմի հետևորդները հավատում էին, որ Աստված
այնքան էր վեհացած, որ Նա վեր էր տառապանքից, մահից և
մահկանացու կյանքի այլ փորձառությունից։ Այդպիսով, նրանք
եզրափակեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը, որպես Աստծո Որդի, իրականում
չէր եկել մարմնով, այլ պարզապես Նրա հոգին կարծես անում է բաներ,
որոնք միայն մահկանացու մարդը կաներ կամ կզգար։

• Մեր օրերում, որո՞նք են այն կեղծ ուսմունքները, որոնք հակասում են
ավետարանի ճշմարտություններին։

• Ինչո՞ւ են այդ ուսմունքները հոգևոր առումով վտանգավոր։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Հովհաննես 1.8
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Հովհաննեսը ինչ խորհուրդ տվեց Եկեղեցու անդամներին
անել այդ կեղծ ուսմունքների լույսի ներքո։ Բացատրեք, որ «զգույշ կացեք
ձեր անձերին» նշանակում է զգոն կամ զգույշ լինել, որպեսզի չտրվեն կեղծ
ուսմունքներին, իսկ վաստակեցինք բառը նշանակում է կատարել կամ ձեռք
բերել (տես Բ Հովհաննես 1․8, տողատակի գրառում ա)։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Հովհաննեսի ուսմունքներից
6–8 հատվածներում այն մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք
շարունակել վայելել ավետարանի օրհնությունները, որոնք ստացել
ենք։ (Իրենց բառերով ուսանողները պետք է բացահայտեն հետևյալ
սկզբունքը․ Եթե մենք պահենք պատվիրանները և զգույշ լինենք, մենք
կարող ենք շարունակել վայելել ավետարանի օրհնությունները, որոնք
ստացել ենք։ Այդ սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել ավետարանի օրհնությունների մի ցուցակ, որը նրանք ստացել են
կամ հույս ունեն, որ կստանան։ Խնդրեք նրանց դասարանի հետ կիսվել
իրենց գրածով։ Պատասխանները գրեք գրատախտակին:
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• Կեղծ ուսմունքների կիրառումն ինչպե՞ս կարող է մեզ խանգարել
ստանալ և շարունակել վայելել ավետարանի այդ օրհնությունները։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Հովհաննես 1.9
հատվածը։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հովհաննեսի, ի՞նչ է պատահում նրանց
հետ, ովքեր մնում են Քրիստոսի վարդապետության մեջ,կամ մոտ են
մնում ավետարանին ու համբերում դրանով։

• Նրանք, ովքեր մնում են Քրիստոսի վարդապետության մեջ,ո՞ւմ ունեն
իրենց հետ։ (Երբ ուսանողները պատասխանեն, գրատախտակին գրեք
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք մնանք Քրիստոսի վարդապետության
մեջ, մենք կունենանք Հորը և Որդուն մեզ հետ։)

Նշեք, որ Հորը և Որդուն մեզ հետ ունենալու տարբերակներից մեկը Սուրբ
Հոգու ընկերակցությունն է։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել պատվիրանները պահելու իրենց
ջանքերի մասին, լինել զգոն և մնալ ավետարանի մեջ։ Հրավիրեք նրանց
գրի առնել, թե ինչու են նրանք ցանկանում պահել ավետարանի շնորհիվ
իրենց ստացած օրհնությունները և էլի մի բան, որը նրանք կարող են անել
այսօր՝ պատվիրանները պահելիս ավելի հավատարիմ և հաստատուն
լինելու համար։

Ամփոփեք Բ Հովհաննես 1․10–13 հատվածները և բացատրեք, որ
Հովհաննեսը խրախուսեց Սրբերին հեռու մնալ այն մարդկանցից, ովքեր
տարածում են կեղծ վարդապետություն։ Նա նաև ցանկություն հայտնեց
անձամբ այցելել այն Սրբերին, ում ուղղված էր այդ նամակը։

Գ Հովհաննես

Հովհաննեսը գովում է Գայիոսին նրա հավատարմության համար։

Դասարան բերեք լեռնային մի բյուրեղ ու մի մեծ աման ջուր։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի ջրի մեջ գցել բյուրեղն առանց ալիքներ
առաջացնելու։

• Ինչո՞ւ հնարավոր չէ ջուրն անփոփոխ թողնել՝ բյուրեղը դրա
մեջ գցելիս։

• Բացի ձեզանից, ուրիշ ու՞մ վրա կարող է դրական ազդեցություն թողնել
ավետարանով ապրելու ձեր որոշումը։

Բացատրեք, որ Գ Հովհաննեսի համաձայն, Հովհաննես Առաքյալը դիմեց
Գայիոս անունով Եկեղեցու մի անդամի։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Գ Հովհաննես 1․1-4
հատվածները։ Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հովհաննեսի վրա ինչպես
անդրադարձավավետարանով ապրելու Գայիոսի հավատարմությունը։
Բացատրեք, որ որդիներ բառը 4-րդ հատվածում կարող է վերաբերել
Եկեղեցու այն անդամներին, ում Հովհաննեսը դարձի բերեց դեպի
ավետարան։
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• Հովհաննեսի վրա ինչպե՞ս անդրադարձավ ավետարանով ապրելու
Գայիոսի հավատարմությունը։

• Ինչպե՞ս կամփոփեք այս հատվածների ճշմարտությունն այն մասին,
թե ինչպես կարող է ավետարանով ապրելն անդրադառնալ մեր և
ուրիշների վրա։ (Ուսանողները կարող են զանազան
ճշմարտություններ նշել, բայց համոզվեք, որ նրանք առանձնացնեն
նման մի ճշմարտություն. Ավետարանով ապրելը ուրախություն է
պարգևում ոչ միայն մեզ, այլ նաև ուրիշներին։)

• Ե՞րբ եք ուրախություն զգացել՝ ավետարանով ապրելու ուրիշ մեկի
հավատարմության շնորհիվ։

Որպեսզի ավելի շատ լուսաբանեք այս ճշմարտությունը, եթե որոշել եք
ծնողների կամ Եկեղեցու ղեկավարների նամակները փոխանցել
ուսանողներին, տվեք այդ նամակները հիմա։ Համոզվեք, որ բոլոր
ուսանողները նամակ ստանան իրենց ծնողներից կամ Եկեղեցու
ղեկավարներից և ժամանակ տվեք ուսանողներին իրենց նամակները
կարդալու համար։

Խնդրեք բոլոր ուսանողներին մասնակցել։

Եղանակներ մշակեք, որպեսզի պատշաճ կերպով հրավիրեք բոլոր ուսանողներին
մասնակցել դասին։ Հրավիրեք բոլոր ուսանողների ծնողներին կամ ղեկավարներին նամակ
գրել իրենց ուսանողներին, նույնիսկ, եթե նրանք ամաչկոտ են կամ չեն ցանկանում
ակտիվորեն մասնակցել։

Ամփոփեք Գ Հովհաննես 1․5–14 հատվածները և բացատրեք, որ
Հովհաննեսը գովեց Գայիոսին, որ նա համաձայնեց ընդունել Եկեղեցու
ղեկավարներին կամ միսիոներներին, և նա քննադատեց տեղի ղեկավար
Դիոտրեփեսին, ով չընդունեց Հովհաննեսին և նրա զուգընկերներին։

Վերանայեք դասի ընթացքում բացահայտած ճշմարտությունները։ Ձեր
վկայությունը բերեք այդ ճշմարտությունների վերաբերյալ և հրավիրեք
ուսանողներին կիրառել դրանք իրենց կյանքում։
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Հուդայի ընդհանրական
թղթի նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Հուդայի ընդհանրական թուղթը նկարագրում է ուրացության այն ուժերը,
որոնք գործում էին վաղ Եկեղեցում։ Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեն
այս թուղթը, նրանք կսովորեն, թե ինչպես տարբերել այն մարդկանց,
ովքեր փորձում են Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին հեռացնել
հավատից։ Ուսանողները նաև կզգան հավատի համար ջանասիրաբար
մրցելու և դրան հավատարիմ մնալու կարևորությունը։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս թղթի հեղինակն իրեն կոչում է «Հուդա Հիսուս Քրիստոսի ծառա և
Հակոբոսի եղբայր» (Հուդա 1․1)։ Պատմության մեջ հեղինակը հայտնի է
Հուդա անունով՝ Հիսուս Քրիստոսի արյունակից եղբայրը (տես Մատթեոս
13․55, Մարկոս 6․3, Սորբ գրքերի ուղեցույց/Bible Dictionary, «Հուդա»)։
Ակնհայտ է, որ Հուդան բարձր հարգանքի արժանի Եկեղեցու անդամ էր
Երուսաղեմում, ով միգուցե միսիոներական ճամփորդություն էր
կատարել (տես Գործք 1․13–14, Ա Կորնթացիս 9․5)։ Որևէ նշում չկա, թե
քահանայության ինչ պաշտոն էր զբաղեցնում Հուդան, սակայն թղթում
ասվում է, որ նա իշխանություն և լիազորություն ուներ գրել խորհուրդ
պարունակող նամակներ գրել։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք չգիտենք, որտեղ է Հուդայի թուղթը գրվել: Եթե այս նամակի
հեղինակն իսկապես Հիսուս եղբայր Հուդան է, հավանաբար այն գրվել է
ք․ծ․հ. 40-80 թվականների միջև։

Ո՞ւմ համար էր գրվել այն և ինչո՞ւ։
Հուդայի թուղթը գրվել է հավատարիմ քրիստոնյաներին՝ «Աստուած Հօրից
սրբուած, եւ Յիսուս Քրիստոսումն պահուած կանչուածներիդ» (Հուդա 1․1)։
Հուդայի հայտարարած նպատակն էր խրախուսել իր ընթերցողներին՝
«ջանասիրաբար մրցել հավատքի համար» անբարյացակամ ուսուցիչների
դեմ, ովքեր միացել էին Եկեղեցուն և խրախուսում էինանբարո վարքագիծ
և կեղծ ուսմունքներ, որոնք մերժում էին Տեր Հիսուս Քրիստոսին (Հուդա
1․3)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Չնայած նրան, որ դա Նոր Կտակարանի ամենակարճ գրքերից է, Հուդայի
թղթում կա որոշակի տեղեկություն, որը չի կարելի գտնել որևէ այլ տեղ
Աստվածաշնչում։ Հուդան գրեց «այն հրեշտակներին, որոնք իրենց
իշխանությունը չպահեցին» (6-րդ հատված, տես նաև Աբրահամ 3․26),
Մովսեսի մարմնի միջով Միքայելի և Լյուցիֆերի միջև առճակատման
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մասին (9-րդ հատված), Փրկիչի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ Ենովքի
մարգարեության մասին (14–15 հատվածներ, տես նաև Մովսես 7․65–66)։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին նշել է
Հուդայի թղթի մի քանի եզակի առանձնահատկությունների մասին։

«Աստվածաշնչի մեջ միայն Հուդան էր, ով մեզ է հասցրել այն
հասկացողությունը, որ նախաերկրային կյանքը եղել է մեր առաջին
վիճակը, և որ որոշ հրեշտակներ չեն կարողացել անցնել դրա
փորձությունները։

Նրա միջոցով է, որ մենք փոքր ինչ հասկանում ենք Մովսեսի մարմնի
համար Միքայելի ու Լյուցիֆերի միջև տեղի ունեցած վեճը։

Միայն նա է գրանցել Ենովքի փառահեղ մարգարեությունը Մարդու Որդու
Երկրորդ Գալուստի մասին» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 3:415)։

Հուդան կտրուկ է խոսում նրանց դեմ, ովքեր դեմ են Աստծուն և Նրա
ծառաներին և նրանց դեմ, ովքեր կիրառում էին անբարո հեթանոսական
պաշտամունքներ և պնդում էին, որ ազատված էին Աստծո
պատվիրանները, այդ թվում՝ մաքրաբարոյության օրենքը պահելու
անհրաժեշտությունից։ Հուդան նկարագրեց այդ կեղծ մարդկանց
հատկանիշներից մի քանիսը։

Համառոտ շարադրանք
Հուդա 1 Հուդան հորդորում է Եկեղեցու անդամներին «ջանասիրաբար
մրցել իրենց հավատքում» (Հուդա 1․3)։ Նա բացատրում է, որ մարդիկ
գաղտագողի մտել են Սրբերի մեջ և կեղծ ուսմունքներ են տարածում ու
չար գործեր են անում։ Հուդան նախազգուշացնում է այն դատաստանների
մասին, որոնք գալիս են նրանց վրա, ովքեր երես են թեքում Աստծուց։
Հուդան խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու անդամներին ամրապնդել իրենց
հավատը և «[իրենց] պահեն Աստծո սերի մեջ» (Հուդա 1․21)։

ՀՈՒԴԱ  ԱՌԱՔՅԱԼԻ  ԹՈՒՂԹԸ
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ԴԱՍ 150

Հուդա Առաքյալի Թուղթը
Նախաբան
Հուդան հորդորեց Եկեղեցու անդամներին ջանասիրաբար
մրցել կեղծ ուսուցիչների դեմ իրենց հավատով։ Նա
նկարագրեց կեղծ ուսուցիչներին և պատվիրեց Սրբերին
իրենց կյանքը կառուցել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի
վրա։ Հուդային ավանդաբար ընդունում էին որպես Հիսուս

Քրիստոսի արյունակից եղբայր (տես Մատթեոս 13․55)։
Ըստ երևույթին, Հուդան Երուսաղեմում բարձր հարգանքի
արժանի Եկեղեցու մի ակտիվ անդամ էր։

Ուսուցման առաջարկներ

Հավատք ունեցեք առ Տերը և Հոգին

Ավետարանի սկզբունքները երիտասարդներին ուսուցանելու պարտականությունը կարող է
դժվարին և հոգնեցուցիչ թվալ։ Հիշե՛ք, որ դա Տիրոջ աշխատանքն է, և Նա կօգնի այն
մարդկանց, ովքեր հավատք ունեն դեպի Նա (տես Մորոնի 7․33)։ Նաև իմացեք, որ Սուրբ
Հոգին կարող է փափկացնել ուսանողների սրտերը և օգնել նրանց կիրառել ավետարանի
ճշմարտությունները` համաձայն իրենց կարիքների ու հանգամանքների (տես Ալմա 24․8,
ՎևՈւ 50․14)։

Հուդա 1․1–19
Հուդան հորդորում է Եկեղեցու անդամներին ջանասիրաբար մրցել կեղծ
ուսուցիչների դեմ իրենց հավատքով։

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ իրավիճակները և հրավիրեք
ուսանողներին մտածել, թե ինչպես նրանք կպատասխանեին․

1. Սոցիալական կայքում ընկերներից մեկը մի հայտարարություն է
տեղադրում, որտեղ նա քննադատում է միասեռ ամուսնությունների
վերաբերյալ Եկեղեցու դիրքորոշումը։

2. Հարևաններից մեկն իմանում է, որ դուք Եկեղեցու անդամ եք։ Նա
ասում է ձեզ, որ կարդացել է Մորմոնի Գիրքը և մտածում է, որ դա
ոգեշնչող գրականություն է, սակայն Աստծո խոսքը չէ։

3. Դպրոցում դասի քննարկման ժամանակ, դասընկերներից մեկը վիճում
է, որ պոռնոգրաֆիկ նյութերի դիտումը վնասակար չէ և չպետք է
վախեցնել։

• Մարդը ինչպե՞ս կարող է արձագանքել այդպիսի իրավիճակներում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հուդա 1.3-4
հատվածները: Խնդրեք դասարանի անդամներին հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչի մասին Հուդան նախազգուշացրեց
Եկեղեցու անդամներին։

• Ըստ 4-րդ հատվածի, ինչի՞ մասին Հուդան նախազգուշացրեց Եկեղեցու
անդամներին։
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Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ «ամբարիշտները» չար
մտադրություններով աննկատ ներս էին խուժել Եկեղեցու անդամության
շարքերը։ Եկեղեցու այդ անդամները նպաստում էին կաշառակերությանը,
անբարո վարքին և ուսուցանում էին, որ շնորհի վարդապետությունն
ամբողջովին թույլատրվում էր մարդկանց, քանի որ Աստված
ողորմածաբար կներեր։ Նրանք նաև մերժեցին Երկնային Հոր և Հիսուս
Քրիստոսի մասին որոշ ճշմարտություններ։ Հետևյալ
արտահայտությունը` «որոնք սկզբում հաստատված էին սույն
դատաստանի համար» (4-րդ հատված) նշանակում է, որ այդպիսի
մարդկանց դատաստանը գրված է եղել շատ վաղուց։

• Այդ մարդկանց տարածած կեղծ ուսմունքների և աղավաղված
սովորույթների լույսի ներքո, ի՞նչ հորդոր հղեց Հուդան Եկեղեցու
անդամներին։ («Մրցիք հաւատքովը» [3-րդ հատված]։)

Բացատրեք, որ «սրբերին միանգամ ավանդուած հաւատքովը» (3-րդ
հատված) վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին՝ այն
ճշմարտություններին, օրենքներին և արարողություններին, որոնք
ուսուցանվել են Փրկիչի և Նրա Առաքյալների կողմից։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտների պարտականության մասին, որոնք վերաբերում են
կեղծ ուսմունքներին և աղավաղված սովորույթներին։ (Ուսանողները
կարող են իրենց բառերով ներկայացնել, սակայն դրանք պետք է
արտահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտները պետք է ջանասիրաբար մրցեն Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի համար՝ ընդդեմ կեղծ ուսմունքների և աղավաղված
սովորույթների։)

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ջանասիրաբար մրցել ավետարանի
համար։ (Մենք պետք է վստահ ուսուցանենք ու վկայենք ավետարանի
մասին։ Սակայն այդ անելիս մենք չպիտի լինենք անբարյացակամ,
ամբարտավան կամ հակառակվող [տես Ալմա 38․12, 3 Նեփի 11․29]։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք մրցել ավետարանի համար՝ առանց
հակառակվելու։

Հիշեցրեք ուսանողներին այն իրավիճակների մասին, որը ներկայացվեց
դասի սկզբում:

• Այդ և նմանատիպ իրավիճակներում, ի՞նչպես կարող ենք մրցել
ավետարանի համար՝ կեղծ ուսմունքների և աղավաղված
սովորույթների դեմ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի կարդալ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Նիլ Լ․ Անդերսենի հետևյալ պատմությունը. Խնդրեք
դասարանին ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես մի երիտասարդ կին
մրցեց ավետարանի համար։
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«Վերջերս ես զրուցում էի Միացյալ Նահանգներից դափնի խմբին
պատկանող մի աղջկա հետ։ Ես մեջբերում կանեմ նրա նամակից.

«Անցյալ տարի իմ մի քանի ընկերներ Facebook-ում սկսեցին գրել իրենց
դիրքորոշումը ամուսնության վերաբերյալ։ Շատերը կողմ էին համասեռ
ամուսնությանը, իսկ մի քանի ՎՕՍ երիտասարդներ նշել էին, որ հավանում
են այդ գրառումները։ Ես ոչ մի կարծիք չգրեցի։

Որոշեցի ավանդական ամուսնության մասին իմ համոզմունքը հայտնել խելամիտ ձևով։

Իմ անձնական տվյալների մեջ նկարիս տակ ես ավելացրի հետևյալ գրառումը՝ «Ես
հավատում եմ տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնությանը»։ Գրեթե անմիջապես ես սկսեցի
ստանալ հաղորդագրություններ։ «Դու եսասեր ես»։ «Դու քննադատող ես»։ Նրանցից մեկն
ինձ նմանեցրեց ստրկատիրոջ։ Եվ ես ստացա հետևյալ գրառումը իմ ընկերոջից, ով
Եկեղեցու ուժեղ անդամ է. «Դու պետք է ժամանակին համընթաց քայլես։ Ժամանակները
փոխվում են, դու ևս պետք է փոխվես»։

«Ես չպայքարեցի,- ասում է նա,- բայց և չհանեցի իմ գրառումը»։

Նա եզրափակում է. «Երբեմն, ինչպես Նախագահ Մոնսոնն է ասում, դու պետք է միայնակ
կանգնես»։ Հուսով եմ, որպես երիտասարդներ, մենք կկանգնենք միասին` հավատարիմ
Աստծուն և Նրա ապրող մարգարեների ուսմունքներին» («Հոգևոր պտտահողմեր», Ensign
կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 19–20)։

• Այդ երիտասարդ կինն ինչպե՞ս մրցեց ավետարանի համար։

• Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը մրցել Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի համար։ Ի՞նչ սովորեցիք այդ փորձառությունից:

Խնդրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող են անել Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի համար ջանասիրաբար մրցելու համար։
Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման:

Ամփոփեք Հուդա 1․5–7 հատվածները և բացատրեք, որ Հուդան Եկեղեցու
այդ ապստամբ անդամներին համեմատեց Հին Կտակարանի
ժամանակներում ապրող մարդկանց հետ, ովքեր ապստամբեցին Աստծո
դեմ և տանջվեցին Նրա դատաստաններից։ Այդ մարդկանց թվում էին
Իսրայելի բազմաթիվ զավակներ, ովքեր կործանվեցին անապատում և
Սոդոմ, Գոմորի ժողովուրդը, ովքեր կործանվեցին կրակից։ Հուդան
Եկեղեցու ապստամբ անդամներին նաև համեմատեց նրանց հետ, ովքեր
ապստամբեցին Աստծո դեմ «իրենց առաջին վիճակում» կամ
նախամահկանացու գոյության ժամանակ և դուրս քշվեցին Նրա
ներկայությունից (Հուդա 1․6, տես նաև Աբրահամ 3․22–26)։

Հետևյալ վերնագիրը գրեք գրատախտակին․ Կեղծ ուսուցիչների
հատկանիշները։

Բացատրեք, որ Հուդա 1․8–16-ում, մենք կարդում ենք Հուդայի
նկարագրությունը բազմաթիվ հատկանիշների մասին, որոնք կօգնեին
Եկեղեցու անդամներին ճանաչել այն մարդկանց, ովքեր աղավաղված
փիլիսոփայություններ և սովորույթներ էին տարածում Եկեղեցում։
Հետևյալ միտքը պարզաբանելու համար, նշեք «անջուր ամպեր են
քամիներից տատանված» և «պտղակորույս անպտուղ ծառեր»՝ Հուդա 1․12
հատվածներում։
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• Ինչպե՞ս կարող են կեղծ ուսուցիչները նմանվել անջուր ամպերի և
անպտուղ ծառերի ։

Ուսանողներին բաժանեք երեք կամ չորս հոգանոց խմբերի։
Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց խմբի անդամների հետ կարդալ
Հուդա 1․8, 10, 14–19 հատվածները և փնտրել կեղծ ուսուցիչների այլ
հատկանիշներ։ Հրավիրեք ուսանողներին նշել իրենց գտածը։ Հնարավոր
է, անհրաժեշտ լինի բացատրել, որ «վերջին ժամանակներումը» (18-րդ
հատված) վերաբերում է այն ժամանակաշրջանին, որում ապրում էր
Հուդան և այն վերջին օրերին, որում մենք ապրում ենք։

Բավարար ժամանակից հետո ուսանողներին հրավիրեք գրատախտակի
մոտ և խնդրեք նրանց գրել կեղծ ուսուցիչների որևէ հատկանիշ, որը
նրանք գտել են։ Ուսանողների գրած հատկանիշների թվում կարող են
լինել (կարող եք գրել այդ արտահայտություններից մի քանիսը, որպեսզի
օգնեք ուսանողներին հասկանալ իրենց կարդացածը)․

Կեղծ ուսուցիչների հատկանիշները

Իրենց մարմինները պղծում են անբարոյականությամբ (հատված 8)

Անարգում են իշխանավորին և հայհոյում են փառքը (հատված 8)

Հայհոյում են այն բաները, որոնք չեն հասկանում (հատված 10)

Ապականվում են իրենց ունեցած հեշտասեր գիտելիքներով (հատված 10)

Գործում են ամբարշտորեն (հատված 15)

Խիստ խոսքեր են ասում Աստծո մասին (Հատված 15)

Տրտնջում են ու փսփսում (հատված 16)

Հետևում են իրենց ցանկասիրություններին (հատված 16)

Պարծենում են (հատված 16)

Երեսպաշտություն են անում անձնական շահի համար (հատված 16)

Ծաղրում են Տիրոջ Եկեղեցին և նրա չափանիշները (հատված 18)

Հեռացնում են իրենց հավատացյալներից (հատված 19)

Մտածում և գործում են զգայական ձևով (հատված 19)

Չունեն Հոգին (հատված 19)

• Հոգին իրենց հետ չունենալն ինչպե՞ս է հանգեցնում այս վերը նշված
հատկանիշների զարգացմանը։

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ ճանաչենք կեղծ ուսուցիչների հատկանիշները։

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ, որ ըստ Հուդայի, ոչ բոլոր սխալ
ուսուցանող կամ նման հատկանիշներից մեկը կամ ավելին ունեցող
մարդիկ են կեղծ ուսուցիչներ։ Հնարավոր է այդպիսի մարդիկ առանց
դիտավորության սխալվել են իրենց ընկալումներում։ Սակայն այդ
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հատկանիշները կարող են օգնել, որպեսզի մենք ճանաչենք այն կեղծ
ուսուցիչներին, ովքեր ցանկանում են թուլացնել ուրիշների հավատն ու
հնազանդությունը՝ խաբելով նրանց ու գործելով չարը։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում վերանայել Հուդա 1․17–18
հատվածները։

• Նախկինում ո՞վ էր նախազգուշացրել Եկեղեցու անդամներին կեղծ
ուսուցիչների մասին։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
մասին, թե ինչպես կարող են առաքյալներն ու մարգարեներն օգնել
մեզ, որպեսզի պայքարենք կեղծ ուսուցիչների դեմ։ (Ուսանողները
կարող են օգտագործել իրենց բառերը, սակայն նրանք պետք է
հասկանան համանման մի սկզբունք․ Առաքյալներն ու մարգարեները
մեզ նախազգուշացնում են ու օգնում են ճանաչել այն մարդկանց,
ովքեր թուլացնում են մեր հավատն ու հնազանդությունը։) Գրեք այդ
ճշմարտությունը գրատախտակին:)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունը․ Դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչպես է
նրա հայտարարությունն արտացոլում հետևյալ ճշմարտությունը։

«Այսօր մենք նախազգուշացնում ենք ձեզ առաջ եկող կեղծ մարգարեների և
կեղծ ուսուցիչների մասին, և եթե մենք զգույշ չլինենք, նույնիսկ Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու հավատարիմ անդամները
կդառնան նրանց խաբեության զոհը» (“Beware of False Prophets and False
Teachers,” Ensign, Nov. 1999, 62)։

• Հաշվի առնելով այդ ճշմարտությունը, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք
ուսումնասիրենք առաքյալների և մարգարեների խոսքերը։

• Ո՞րոնք են այն կեղծ ուսմունքները, որոնց դեմ ներկայիս
մարգարեները և առաքյալները նախազգուշացրել են։

Հուդա 1․20–25
Հուդան պատվիրում է Սրբերին իրենց կյանքը կառուցել Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի վրա և փրկել ուրիշներին
Հետևյալ անավարտ նախադասությունը գրեք գրատախտակին. Մենք
կարող ենք մնալ հավատքին հավատարիմ, եթե …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հուդա 1․20–21
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հուդան ինչ պատվիրեց Սրբերին անել
հավատքին հավատարիմ մնալու համար։ (Կարող եք բացատրել, որ
«Սուրբ Հոգովը աղոթք անելով» նշանակում է աղոթել սուրբ Հոգու
օգնությամբ ու ոգեշնչմամբ։
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• Ելնելով 20–21 հատվածներից, ինչպե՞ս կավարտեք գրատախտակի
նախադասությունը։ (Ուսանողները կարող են ավարտել
նախադասությունը հետևյալ կերպ․ Մենք կարող ենք մնալ հավատքին
հավատարիմ, եթե մեր կյանքը կառուցենք Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի վրա:)

• 20–21 հատվածներում տրված Հուդայի լրացուցիչ հատվածներն
ինչպե՞ս կարող են օգնել կառուցել մեր կյանքը ավետարանի վրա։

• Ինչո՞ւ պետք է գործադրել մեծ ջանքեր հավատքին հավատարիմ
մնալու համար։

• Ինչպե՞ս է Հուդայի ցուցումն օգնել ձեզ կամ մեկ ուրիշին հավատքին
հավատարիմ մնալու համար։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել մեկ հատկանիշ, որը կարող են կատարելագործել՝ Հուդայի
ցուցումին հետևելով։ Խրախուսեք նրանց կիրառել իրենց գրածը։

Ամփոփեք Հուդա 1․22–25 հատվածները և բացատրեք, որ Հուդան ցուցում
տվեց Եկեղեցու հավատարիմ անդամներին օգնել այն մարդկանց, ովքեր,
հավանաբար, հոգևոր առումով տառապում էին կեղծ ուսուցիչների
ազդեցությունից և գովք հայտնեց Աստծուն։

Վերջում կիսվեք այս դասին քննարկված ճշմարտությունների վերաբերյալ
ձեր վկայությամբ:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների կրկնություն
Յուրաքանչյուր ուսանողի հանձնարարեք սուրբ գրությունների սերտման
տարբեր հատվածներ։ Հանձնարարեք ուսանողներին թղթի վրա գրի
առնել մի իրական պատմություն, որում կիրառելի են իրենց
հանձնարարված սուրբ գրությունների սերտման հատվածների
վարդապետություններն ու սկզբունքները։ Ավարտելուց հետո
ուսանողներից հավաքեք նրանց պատմությունները։ Կարդացեք
պատմություններից մի քանիսը և հրավիրեք ուսանողներին կիսվել, թե
յուրաքանչյուր պատմության մեջ սուրբ գրությունների սերտման
հատվածների վարդապետություններն ու սկզբունքներն ինչպես կարելի է
կիրառել և կյանքի կոչել։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում
պատմություններից մի քանիսը կարող եք ներկայացնել դասերի սկզբում
կամ վերջում։
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Բ Պետրոս-Հուդա (Մաս 30)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Բ Պետրոս-Հուդա (Մաս 30) գլուխներում ուսանողների ուսումնասիրած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն

մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ խորհեք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Բ Պետրոս)
Պետրոս Առաքյալն ուղղեց այս թուղթը Սրբերին, որպեսզի օգնի նրանց Եկեղեցում տիրող հալածանքների,
փորձությունների և ուրացության դեմ։ Պետրոսի խոսքերն ուսումնասիրելիս ուսանողները սովորեցին, որ
մարգարեները սուրբ գրությունները ստանում են Սուրբ Հոգու միջոցով և կեղծ ուսուցիչները փորձում են
խաբել և համոզել մեզ, որ մեղքը հանգեցնում է ավելի շատ ազատության։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ
կարող ենք պատրաստվել Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին, եթե ապրենք բարեպաշտ կյանքով և
ջերմեռանդորեն հետևենք Նրա գալուստին։

Օր 2 (Ա Հովհաննես)
Ա Հովհաննեսից ուսանողները սովորեցին, որ եթե մենք ընդունենք մարգարեների ու առաքյալների

ուսմունքները և հետևենք դրանց, մենք կարող ենք հաղորդություն ունենալ Հոր և Որդու հետ։ Բացի դրանից

նրանք սովորեցին, որ երբ մենք սիրում ենք Աստծուն, մենք կսիրենք նաև ուրիշներին։

Օր 3 (Բ Հովհաննես–Գ Հովհաննես)
Սրբերին ուղղված Հովհաննես Առաքյալի մյուս երկու թղթերում Նա շարունակում է մտահոգություն

արտահայտել Եկեղեցում տիրող հավատափոխ ազդեցությունների վերաբերյալ։ Այդ նամակներից

ուսանողները սովորեցին, որ երբ պահում ենք պատվիրանները և ուշադիր ենք, մենք շարունակում ենք
վայելել ավետարանի մեր ստացած օրհնությունները, և եթե մենք մնանք Քրիստոսի վարդապետության մեջ,
մենք կունենանք Հորը և Որդուն մեզ հետ։ Ուսանողները նաև սովորեցին, որ ապրելով ավետարանով ոչ
միայն մենք ենք ուրախություն ապրում, այլ նաև ուրիշները, և որ Եկեղեցու անդամները պետք է ընդունեն և
հաստատեն Տիրոջ բոլոր ծառաներին։

Օր 4 (Հուդա)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հուդայի նամակն ուղղված Սրբերին, ովքեր դաժան ընդդիմության էին
ենթարկվում, նրանք սովորեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները պետք է ջանասիրաբար մրցեն Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի համար՝ ընդդեմ կեղծ ուսմունքների և աղավաղված սովորույթների։ Ուսանողները

նաև սովորեցին, որ առաքյալներն ու մարգարեները մեզ նախազգուշացնում են ու օգնում են ճանաչել այն

մարդկանց, ովքեր թուլացնում են մեր հավատքն ու հնազանդությունը, և որ մենք կարող ենք մնալ հավատքին

հավատարիմ, եթե մեր կյանքը կառուցենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վրա։

Նախաբան
Պետրոս Առաքյալը խրախուսում է Սրբերին մեծացնել իրենց գիտելիքը
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և ձգտել նմանվել Նրան։ Նա
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հավաստիացրեց նրանց, որ այդ հոգևոր աճը կօգնի նրանց «կոչումն ու
ընտրությունը հաստատ» դարձնել (Բ Պետրոս 1․10)։

Ուսուցման առաջարկներ
Բ Պետրոս 1.1-11
Պետրոսն ուսուցանում է, թե ինչպես ընդունել Հիսուս Քրիստոսի աստվածային
էությունը

Նշում․ Հետևյալ սկզբունքը և սուրբ գրությունների հատվածները
քննարկելիս զգույշ եղեք, որպեսզի չքննարկեք տաճարային
արարողություններին և վարդապետություններին վերաբերող թեմաները։

Դասը սկսելուց առաջ հետևյալ նախադասությունը գրեք գրատախտակին
(“The Will Within,” ամսագրից Ensign, May 1987, 68)․

«Մեր խնդիրն է դառնալ մեր լավագույն եսը» (Նախագահ Թոմաս Ս․
Մոնսոն)։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի։ Հրավիրեք նրանց կարդալ
գրատախտակին գրված նախադասությունը և իրենց զուգընկերների հետ
քննարկել հետևյալ հարցերը:

• Ձեր կարծիքով, Նախագահ Մոնսոնն ի՞նչ նկատի ուներ ասելով՝ «մեր
լավագույն եսը»։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք ինքներս դառնանք
լավագույնըը։

• Ի՞նչը կարող է խանգարել մեզ՝ դառնալ լավագույնը։

Հանձնարարեք ուսանողներին Բ Պետրոս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այն ճշմարտությունը, որը կօգնի նրանց իմանալ, թե ինչպես
կարող են բացահայտել իրենց լավագույն եսը։

Ամփոփեք Բ Պետրոս 1․1–2 հատվածները և բացատրեք, որ Պետրոսը
գրեց Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր հավատ էին ձեռք բերել առ
Հիսուս Քրիստոսը, սակայն գայթակղվել ու վերադարձել էին աշխարհիկ
մեղսավոր կյանքին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.3–4
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Պետրոսն ինչ ուսուցանեց, որպեսզի օգնի
Սրբերին հավատարիմ մնալ Փրկիչի հանդեպ իրենց վկայություններում։

• Ըստ այդ հատվածների, Պետրոսն ի՞նչ ուսուցանեց Սրբերին։

• Ի՞նչ է նշանակում «հաղորդակից լինենք աստվածային բնույթին»: (Բ
Պետրոս 1․4)։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Բ Պետրոս 1․5–7
հատվածները և ուշադրություն դարձնել Հիսուս Քրիստոսի այն
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հատկանիշներին, որոնք Պետրոսը հորդորեց Սրբերին զարգացնել։ Ապա
ուսանողներին խնդրեք գրատախտակին թվարկել իրենց գտած
հատկանիշները։ Կարող եք հրավիրել ուսանողներին բառարանում
գտնել այդ հատկանիշների սահմանումները, որոնք նրանք կցանկանային
ավելի լավ հասկանալ։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն օրինակների մասին, երբ Փրկիչը
ցուցադրեց այդ աստվածային հատկանիշներից որևէ մեկը։ Հրավիրեք մի
քանի ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով:

Հետևյալ անավարտ սկզբունքը գրեք գրատախտակին. Երբ մեր մեջ
զարգացնենք աստվածային հատկանիշները, մենք կարող ենք …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.8-9
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել այն օրհնությանը, որը կարող ենք ստանալ, եթե
զարգացնենք Փրկիչի աստվածային հատկանիշները։

• Ի՞նչ օրհնություն կարող ենք ստանալ, եթե զարգացնենք աստվածային
հատկանիշները։ (Երբ ուսանողները պատասխանեն, ավարտեք
գրատախտակին գրված նախադասությունն այնպես, որ կարդացվի՝
Երբ մեր մեջ զարգացնենք աստվածային հատկանիշները, մենք
կարող ենք ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին։)

• Ձեր կարծիքով, աստվածային հատկանիշներ զարգացնելով ինչո՞ւ
կարող ենք ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Բ Պետրոս 1.10-11
հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել մեկ այլ օրհնության վրա, որը կստանան նրանք,
ովքեր ջանասիրաբար զարգացնեն աստվածային հատկանիշները։

• Ի՞նչ օրհնություն կարող են ստանալ այն մարդիկ, ովքեր
ջանասիրաբար զարգացնում են Հիսուս Քրիստոսի աստվածային
հատկանիշները։ (Բացատրեք, որ «ձեր կոչումն ու ընտրությունը
հաստատ անեք» արտահայտությունը [10-րդ հատված] նշանակում է
այս կյանքում ստանալ Աստծո հավաստիացումը, որ դուք ձեռք կբերեք
հավերժական կյանքը։ Պետրոսը դա նաև անվանեց «մարգարեական
ավելի հաստատ խոսք» [Բ Պետրոս 1․19]։ Տես նաև ՎևՈւ 131․5։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե
ինչո՞ւ մենք պետք է ջանասեր լինենք՝ մեր աստվածային ներուժը
զարգացնելու հարցում։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով
պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք հասկացել են հետևյալ
ճշմարտությունը․ Երբ մենք ջանասեր ենք մեր աստվածային ներուժն
այս կյանքում զարգացնելու հարցում, մենք կարող ենք ստանալ
հավերժական կյանքի մասին Աստծո հավաստիացումը։ Այդ
սկզբունքը գրեք գրատախտակին։)

Հորդորեք ուսանողներին մտածել այն մարդկանց օրինակների մասին,
ովքեր ջանասիրաբար ձգտել են զարգացնել Քրիստոսանման
հատկանիշներ։
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• Քրիստոսանման ո՞ր հատկանիշներն են ձեր վերհիշած մարդիկ
զարգացրել։

• Ինչպե՞ս են նրանց ջանքերն ու հատկանիշներն օգնել նրանց և իրենց
շրջապատին։

Կարող եք կիսվել ձեր վկայությամբ, որ աստվածային հատկանիշները
զարգացնելով, կարողանում ենք ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին և
պատրաստվել հավերժական կյանքին։

Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային տետրերում գրի
առնել աստվածային որևէ հատկանիշ, որը նրանք ամենաշատը
կցանկանային զարգացնել։ Հորդորեք նրանց գրի առնել մի որոշակի
գործողություն, որի շնորհիվ կարող են զարգացնել այդ հատկանիշը։

Հաջորդ մասը (Հայտնություն 1–11)
Հարցրեք ուսանողներին, թե նրանք երբևէ լսել են Ապոկալիպսի մասին։
Բացատրեք, որ Հայտնության գիրքը հաճախ անվանում են Ապոկալիպս,
որը հունարեն նշանակում է «հայտնություն»։ Հայտնության գրքում
Հովհաննես Առաքյալը նկարագրեց իր տեսած տեսիլքը, որը ներառում է
մեր օրերի և գալիք իրադարձությունների մասին մարգարեություններ,
այդ թվում՝ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը և երկրի վերջը։
Հովհաննեսի տեսիլքը հարուստ է խորհրդանիշերով։ Հայտնության գիրքն
ուսումնասիրելիս, ուսանողների ուշադրությունը հրավիրեք այն
խորհրդանիշերին, որոնք ցույց են տալիս չարի դեմ բարու վերջնական
հաղթանակը։
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Սուրբ Հովհաննես
Աստվածաբանի
հայտնության նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Որպես «Հիսուսը Քրիստոսի հայտնությունը» (Հայտնություն 1․1), այս
գիրքը, երբեմն, կոչվում է Ապոկալիպս, որը հունարենից թարգմանաբար
նշանակում է հայտնություն, մերկացում կամ ծածուկ բաների
բացահայտում տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց(Bible Dictionary),
«Հովհաննեսի հայտնությունը»)։ Այս գիրքը բացահայտում է Տեր Հիսուս
Քրիստոսին, հայտնում է Նրա իշխանության, զորության և Հոր փրկության
ծրագրում Նրա դերի մասին։ Գիրքը նաև կարևոր տեղեկություն է
տրամադրում Երկրորդ Գալուստին և հազարամյակին նախորդող
իրադարձությունների մասին։

Հայտնության գրքի ուսումնասիրությունը կօգնի ուսանողներին ավելի
լավ հասկանալ Աստծո հարություն առած և փառավորված Որդուն և
երկրի պատմության դարերի ընթացքում և հատկապես վերջին օրերում
Նրա կատարած գործերն Աստծո զավակների հետ։ Այս գիրքը հույս է
ներշնչում արդարներին և խրախուսում է ուսանողներին հալածանքների
և փորձությունների մեջ հավատարիմ մնալ Փրկիչի մասին իրենց
վկայություններին։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Հովհաննես Առաքյալը` Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, հեղինակն
է այս գրքի։ Մորմոնի Գիրքը հաստատում է, որ նախասահմանված է եղել,
որ Հովհաննեսը կգրի Հայտնության գրքի մեջ տեղ գտած բաները (տես
1 Նեփի 14․18–27, Եթեր 4․16)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հայտնության գիրքը գրվել է այն ժամանակ, երբ քրիստոնյաները
բախվում էին կեղծ ուսմունքների, անտարբերության և դաժան
հալածանքների (տես Հայտնություն 1․9, 2․4, 10, 14–15, 3․16, 6․9)։ Ամենայն
հավանականությամբ, հալածանքները գալիս էին հռոմեական
պաշտոնյաների կողմից ք.ծ.հ․. Առաջին դարի վերջին երկու
տասնամյակում։ Հովհաննեսը գրել է Էգեյան ծովի Պատմոս կղզուց, որը
գտնվում է Եփեսոսից մոտ 60 մղոն (100 կիլոմետր) հարավ-արևմուտք
(տես Հայտնություն 1․9)։

Ո՞ւմ համար էր գրվել այն և ինչո՞ւ։
Հովհաննեսը հույսի ու քաջալերման ուղերձ գրեց իր ժամանակներում
(տես Հայտնություն 1․4, 11) և վերջին օրերում ապրող Սրբերին։
Հայտնության գրքի առաջին երեք գլուխները հատկապես ուղղված էին
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Փոքր Ասիայի Եկեղեցու ճյուղերին (տես Հայտնություն 1․4, 11, 2–3)։ Ուժգին
հալածանքների պատճառով Սրբերը մեծապես կարիք ունեին
Հայտնության մեջ գտնվող քաջալերանքի ուղերձին։ Բացի դրանից, Նեփի
մարգարեն վկայեց, որ «Աստված կարգել է [Հովհաննես] առաքյալին», որ
գրի աշխարհի վերջի մասին (1 Նեփի 14․25), և որ նրա խոսքերը վերջին
օրերին առաջ կգան հեթանոսների և Իսրայելի մնացորդին (տես 1 Նեփի
13․20–24, 38, 14․19–27)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հայտարարեց, որ «Հայտնության գիրքն
ամենապարզ գրքերից մեկն է, որ Աստված երբևէ գրել է» (History of the
Church, 5:342)։ Թեև այն հարուստ է պատկերներով և խորհրդանիշերով,
որոնք միշտ չէ, որ ժամանակակից ընթերցողները կարող են հասկանալ,
այս գրքի թեմաները պարզ ու ոգեշնչող են։

Հովհաննեսը նկարագրեց Եկեղեցու վիճակն իր օրոք (տես
Հայտնություն 2–3) և գրեց անցյալ ու ապագա իրադարձությունների
մասին (տես Հայտնություն 4–22)։ Հայտնության գրքում են գտնվում
Երկնքում տեղի ունեցած պատերազմը նկարագրող եզակի հատվածները
(տես Հայտնություն 12․7–11) և կրկին անգամ ոգեշնչված պատմում է
աշխարհի պատմությունը, հատկապես կենտրոնանալով վերջին օրերի և
հազարամյակի վրա։ Դրա հիմնական թեմաների թվում են՝ Աստծո
ծրագիրն իրականացնելու համար Հիսուս Քրիստոսի դերը, երկրի
պատմության մեջ ներգրավված Աստծո աջը, Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստը և չարի կործանումը և այն խոստումը, որ ի վերջո երկիրը
կդառնա սելեստիալ։ Գրքում նաև բացատրվում է, որ կլինի «չարի ու
բարու վերջնական հաղթանակ… [և] Աստծո արքայության հաղթանակ`
մարդու և սատանայի թագավորությունների վրա» (Սուրբ գրքերի
ուղեցույց (Bible Dictionary), «Հովհաննեսի հայտնություն»)։

Համառոտ շարադրանք
Հայտնություն 1–3 Հովհաննեսը Հիսուս Քրիստոսի մասին տեսիլք է
տեսնում։ Նա առանձին ուղերձներ է գրում Ասիայի յոթ եկեղեցիներին։
Այդ ուղերձներում նա գովում, հորդորում և խոստումներ է տալիս բոլոր
ճյուղերի հավատարիմ Սրբերին։

Հայտնություն 4–11-ում Հովհաննեսը մի տեսիլք է տեսնում սելեստիալ
արքայությունում գահի վրա նստած Աստծո, Աստծո Գառի և յոթ
կնիքներով կնքված գրքի մասին։ Հովհաննեսը տեսիլքները տեսնում է յոթ
կնիքներից յուրաքանչյուրի բացման ժամանակ։ Վերջին օրերում այն
մարդիկ, ովքեր իրենց ճակատի վրա կունենան Աստծո կնիքը,
կպաշտպանվեն Աստծո կողմից։ Հովհաննեսը տեսնում է պատերազմներ,
պատուհասներ և շատ այլ իրադարձություններ, որոնք վերջին օրերում
կնախորդեն Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին։

Հայտնություն 12–16-ում Հովհաննեսը տեսնում է երկնքում տեղի ունեցած
պատերազմը և դրա շարունակությունը երկրի վրա։ Նա ուսուցանում է, որ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
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չար ուժերը ձգտում են կործանել Աստծո թագավորությունը երկրի վրա։
Վերջին օրերին ավետարանն իր լրիվությամբ կվերականգնվի երկրի
վրա՝ հրեշտակային ծառայության շնորհիվ։ Արմագեդոնի պատերազմի
համար նախապատրաստություն կլինի։

Հայտնություն 17–22 Հոգևոր Բաբելոնը կտարածվի երկրի վրա։ Երբ
արդար Սրբերը հավաքվեն, Բաբելոնը կընկնի և նրան աջակցողները
կսգան այն։ Արդարները կհրավիրվեն Աստծո Գառի հարսանիքի
ընթրիքին։ Սատանան կապված կլինի, Հազարամյակը կսկսվի և
Քրիստոսն անձամբ կթագավորի երկրի վրա։ Մահացածները կդատվեն։
Երկիրը կստանա իր սելեստիալ փառքը։

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

1117



ԴԱՍ 151

Հայտնություն 1
Նախաբան
Պատմոս կղզում գտնվելիս, Հովհաննեսը խրախուսանքի
մի նամակ է հասցեագրում Եկեղեցու յոթ ճյուղերին՝
նկարագրելով իր ստացած հայտնությունը։ Հովհաննեսը
գրի առավ իր վկայությունն այն մասին, ինչ լսեց

հրեշտակից և Հիսուս Քրիստոսից։ Հովհաննեսը նաև գրի
առավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին իր տեսիլքի
մանրամասները։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 1․1–11
Հովհաննեսը գրի է առնում իր տեսիլքի վկայությունը

Դասը սկսելուց առաջ մի առարկա դրեք սեղանին կամ աթոռին։ Ծածկեք
այդ առարկան, որպեսզի ուսանողները չտեսնեն, թե ինչ է դա: Երբ դասը
սկսվի,խնդրեք ուսանողներին կռահել այդ առարկան։ Մի քանի
փորձերից հետո, հրավիրեք որևէ ուսանողի կանգնել դասարանի առաջ և
խնդրեք նրան բարձրացնել ծածկոցն այնպես, որ միայն ինքը կարողանա
տեսնել այդ առարկան։ Խնդրեք ուսանողին նկարագրել այդ առարկան
դասարանին։

• Առարկան նկարագրող ուսանողը ինչպե՞ս է խորհրդանշում
մարգարեներին և առաքյալներին։

Հրավիրեք այդ ուսանողին նստել։ Հանձնարարեք ուսանողներին բացել
Հայտնության գիրքը։ Բացատրեք, որ այդ գիրքը նաև հայտնի է
Ապոկալիպս անունով, որը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է
հայտնություն, մերկացում կամ ծածուկ բաների բացահայտում: Այս
գրքում Հովհաննես Առաքյալը գրի է առել իրեն հայտնի դարձած կամ
բացահայտված ճշմարտություններ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Երկնային Հոր
փրկության ծրագրում Նրա դերի, Նրա Երկրորդ Գալուստին նախորդող
իրադարձությունների և Նրա հազարամյա թագավորության մասին։

Հայտնության գիրքն ուսումնասիրելիս, ուսանողների ուշադրությունը
հրավիրեք Հովհաննեսին հայտնի դարձված ճշմարտություններին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հայտնություն 1․1–3, որը գտնվում է Աստվածաշնչի
հավելվածում։ Խնդրեք ուսանողներին հետևել և ուշադրություն դարձնել,
թե Հովհաննեսն ինչ ուսուցանեց իր ստացած հայտնության մասին։

• Ինչո՞ւ էր այդ հայտնությունը տրվել Հովհաննեսին։

• Ի՞նչ էր Հովհաննեսը ցանկանում, որ Սրբերն անեին այդ
հայտնության հետ։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչու Հովհաննեսը նշեց և
իր խոսքերը լսողներին, և դրանք կարդացողներին, բացատրեք, որ
Հովհաննեսի օրոք Սրբերից շատերը չէին կարողանում կարդալ և
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Հայտնության գրքին նրանք ծանոթանում էին՝ լսելով ուրիշներին, ովքեր
կարդում էին բարձրաձայն ։

• Ի՞նչ ասաց Հովհաննեսն այն մարդկանց մասին, ովքեր կկարդան,
կփորձեն հասկանալ և պահել (կամ հնազանդվել) Հայտնության գրքում
գրված ուսմունքները։

• Որպես սկզբունք, ինչպե՞ս կամփոփեիք Հայտնություն 1․3 հատվածի
Հովհաննեսի ուսմունքները։ (Ուսանողները պետք է հասկանան
հետևյալ սկզբունքը․ Երբ մենք կարդանք, փորձենք հասկանալ և
հնազանդվել Տիրոջ խոսքերին, մենք կօրհնվենք։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 1․4
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Հովհաննեսն ո՞ւմ հասցեագրեց իր նամակը։

• Հովհաննեսը ո՞ւմ հասցեագրեց իր նամակը։ (Բացատրեք, որ «յոթ
եկեղեցիներիդ, որ Ասիայում եք», վերաբերում է Եկեղեցու յոթ
ճյուղերին, այսօրվա ճյուղերի ու ծխերի նման, որոնք տեղակայված էին
ժամանակակից Թուրքիայի արևմտյան տարածքում։ «Յոթը Հոգիները»
վերաբերում է այդ ճյուղերի ղեկավարներին։)

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 1.5–8 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էր Հովհաննեսը
ցանկանում, որ այդ յոթ ճյուղերն իմանային Հիսուս Քրիստոսի մասին։
Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն իրենց կարդացածը։

• Ի՞նչ էր Հովհաննեսը ցանկանում, որ այդ յոթ ճյուղերն իմանային Հիսուս
Քրիստոսի մասին։

• Փրկիչին վերաբերող այդ հատվածներից, ո՞ր արտահայտություններն
են նշանակալից ձեզ համար։ Ինչո՞ւ: (Կարող եք նշել, որ Ալֆան և
Օմեգան հունական այբուբենի առաջին և վերջին տառերն են։ Այդ
կոչումը նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսի դերը Երկնային Հոր
փրկության ծրագրում ընդգրկում էր ամեն ինչ՝ սկզբից մինչև վերջ։ [Տես
նաև Հայտնություն 22․13։])

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 1.9-11
հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե որտեղ էր գտնվում Հովհաննեսն այդ
հայտնությունը ստանալիս, և որտեղ էին տեղակայված այդ յոթ
եկեղեցիները։

• Որտե՞ղ էր գտնվում Հովհաննեսը, երբ ստացավ այդ հայտնությունը։
Որտե՞ղ էին տեղակայված այդ յոթ ճյուղերը։

Խնդրեք ուսանողներին բացել Աստվածաշնչյան քարտեզներ, հմր. 13,
«Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները», որպեսզի
գտնեն Պատմոսը և Հայտնություն 1․11 հատվածում նշված յոթ
քաղաքներից մի քանիսը։
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Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ տեսք ուներ
Պատմոսը, հրավիրեք նրանց գտնել և բացել Աստվածաշնչյան
լուսանկարներ, հմր. 32, «Պատմոս կղզին»։

• Ըստ Հայտնություն 1․9, ինչո՞ւ էր Հովհաննեսը գտնվում Պատմոս
կղզու վրա։

Բացատրեք, որ Հովհաննեսն այդ հայտնությունը ստացավ Եկեղեցու
անդամների համար դժվարին ժամանակներում։ Այդ ժամանակ Սրբերը
մեծապես հալածվում էին, և Եկեղեցու անդամների մեջ տիրում էր
ուրացություն ու բաժանումներ։ Ի լրումն դրա, Հովհաննեսից բացի բոլոր
առաքյալները սպանվել էին։ Հնարավոր է, Հայտնությունը գրվել է
հռոմեական կայսեր Դոմետիանոսի օրոք, ով ամբողջ Հռոմեական
Կայսրությունում վերահաստատեց կայսերերին երկրպագելը և
աքսորում ու մահապատժի էր ենթարկում այն մարդկանց, ովքեր չէին
երկրպագում այն աստվածներին, ովքեր հաստատվել էին հռոմեկան
կառավարության կողմից։ Շատ մարդիկ կարծում էին, որ Հովհաննեսն
այդ պատճառով արտաքսվել էր Պատմոս կղզի։

• Ըստ Հայտնություն 1․10, ինչպե՞ս Հովհաննեսը նկարագրեց իր
հանգամանքներն այդ հայտնությունը ստանալիս։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «եղայ Հոգում» արտահայտությունը։

• Ըստ 11-րդ հատվածի, Հիսուս Քրիստոսն ի՞նչ պատվիրեց
Հովհաննեսին անել։

Բացատրեք, որ Մորմոնի գրքից մենք սովորում ենք, որ Նեփին
Հովհաննեսի տեսիլքի նման տեսիլք է ունեցել։ Նեփին տեսավ վերջին
օրերի իրադարձությունները (այս դեպքում Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստը, Հազարամյակը և երկրի վրա Աստծո աշխատանքի ավարտը),
բայց նրան պատվիրվեց չգրել այդ մասին, քանի նախասահմանվել էր, որ
Հովհաննեսը կգրեր դրանք(տես 1 Նեփի 14․24–29)։

• Ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար ուսումնասիրել Հովհաննեսի խոսքերը
Հայտնության գրքում։

Հրավիրեք ուսանողներին Հայտնության գիրքն ուսումնասիրելիս,
փնտրել ճշմարտություններ վերջին օրերի, Երկրորդ Գալստյան,
Հազարամյակի և երկրի վրա Աստծո աշխատանքի ավարտման մասին։

Հայտնություն 1․12–20
Հովհաննեսը տեսիլքում տեսնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին

Խորհրդանշանակության գաղափարը ներկայացնելու համար ցուցադրեք
(կամ գրատախտակին նկարեք) ձեր մշակույթում հայտնի մի քանի
ընդունված նշաններ, որոնք առանց բացատրելու հասկանալի կլինեն։
Օրինակ, կարող եք ցուցադրել ճանապարհային կամ նախազգուշացնող
նշաններ։ Խնդրեք ուսանողներին բացատրել այդ նշանների նպատակը։

Բացատրեք, որ Հայտնության գրքում Հովհաննեսն օգտագործեց
խորհրդանիշեր և պատկերներ, որպեսզի ուսուցանի կարևոր ուղերձներ
ավետարանի մասին։ Խորհրդանիշերը կարող են դասավանդման հզոր
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գործիքներ լինել, քանի որ դրանք կարող են օգնել հաղորդակցվել
տարբեր տարիքի ու մշակույթների մարդկանց հետ։ Դրանք կարող են
նաև տարբեր ուղերձներ հաղորդել։

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի հանձնարարեք
բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 1․12–18 հատվածները և ուշադրություն
դարձնել այն խորհրդանիշերին, որոնց օգնությամբ Հովհաննեսը
նկարագրեց իր հայտնությունը։ Կարող եք նաև առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն իրենց գտած խորհրդանիշերը։

• Ի՞նչ խորհրդանիշերի օգնությամբ Հովհաննեսը նկարագրեց իր
հայտնությունը։

Ուսանողներին բաժանեք հետևյալ աղյուսակի օրինակները (կամ
արտագծեք աղյուսակը գրատախտակին)։ Զույգերին հրավիրեք

կարդալ աղյուսակի աջ սյունակի հղումները և այդ սյունակում գրել
Հովհաննեսի օգտագործած խորհրդանիշերի հնարավոր նշանակությունը։

Խորհրդանշանակությունը Հայտնություն 1-ում

Խորհրդանիշ Հնարավոր նշանակությունը

Հատնություն 1․12—Յոթ ոսկե
ճրագակալ

Հայտնություն 1․20, 3 Նեփի 18․24—

Հայտնություն 1․16–17—Աջ ձեռքը Մարկոս 16․19—

Հայտնություն 1․16—Յոթ
աստղեր

Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 1․20
(Հայտնություն 1․20, տողատակի գրառում բ)—

Հայտնություն 1․16—Սրած
երկբերան սուր

Եբրայեցիս 4․12—

Հայտնություն 1․18—Դժոխքի ու
մահվան բանալիները

2 Նեփի 9․10–13—

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո խնդրեք մի քանի
ուսանողների կիսվել Հովհաննեսի օգտագործած յուրաքանչյուր
խորհրդանիշի հնարավոր նշանակությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում
օգնեք նրանց հասկանալ, որ յոթ ճրագակալը խորհրդանշում է յոթ
եկեղեցիները, որոնք պետք է կրեն ավետարանի լույսը, աջ ձեռքը
խորհրդանշում է աստվածային զորությունն ու հավանությունը, յոթ
աստղերը խորհրդանշում են յոթ եկեղեցիների ծառաներին կամ
ղեկավարներին, ովքեր աջակցվում են Տիրոջ կողմից, սուրը
խորհրդանշում է Աստծո խոսքը, որը դատաստան է հայտարարում
ամբարիշտներին և ազատում անմեղներին, իսկ դժոխքի ու մահվան
բանալիները խորհրդանշում են հոգևոր և ֆիզիկական մահվանը
դիմակայելու Տիրոջ զորությունը։

• Հովհաննեսի միջոցով Իր Սրբերին տրված ուղերձից ելնելով, ի՞նչ
ճշմարտություն կարող ենք սովորել Հիսուսի Քրիստոսի և Իր
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հավատարիմ հետևորդների հետ ունեցած Նրա
փոխհարաբերությունների մասին։ (Ուսանողները կարող են տարբեր
բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն
հետևյալ ճշմարտությունը․ Հիսուս Քրիստոսը հետևում ու հոգ է
տանում Իր հավատարիմ հետևորդներին։)

Հիշեցրեք ուսանողներին այն դժվարությունների մասին, որոնք Եկեղեցու
անդամներն ունեին Հովհաննեսի օրոք։

• Հովհաննեսի ժամանակ ինչո՞ւ էր կարևոր Եկեղեցու անդամների
համար, որ նրանք իմանային, որ Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է
հետևել ու հոգ տանել իրենց մասին։

• Ինչո՞ւ է մեզ համար կարևոր, որ հիշենք այս ճշմարտությունը:

Հրավիրեք ուսանողներին հիշել, թե երբ են զգացել, որ Հիսուս Քրիստոսը
հետևում և հոգ է տանում իրենց մասին։ Նրանցից մի քանիսին հրավիրեք
կիսվել իրենց փորձառություններով դասարանի հետ: Կարող եք դուք
նույնպես կիսվել ձեր փորձառություններով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
7.17-18 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Փրկիչն ինչ ասաց Հովհաննեսին։

• Ի՞նչ վարդապետություն կարող ենք սովորել Հիսուսի Քրիստոսի
մասին՝ ելնելով այն ամենից, ինչ Նա ասաց Հովհաննեսին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
նրանք պետք է արտահայտեն հետևյալ վարդապետությունը․ Հիսուս
Քրիստոսը հարություն առած և փառավորված էակ է, ով զորություն
ունի մահվան և դժոխքի վրա։)

• Ի՞նչ հույս կարող էր այս վարդապետությունը տալ Հովհաննեսի օրոք
ապրող Սրբերին։

• Ի՞նչ հույս կարող է այդ վարդապետությունը տալ մեզ։

• Ըստ այդ վարդապետության, ի վերջո, ի՞նչ է սպասվում երկրի վրա
գոյություն ունեցող բարու և չարի այս պատերազմի արդյունքում։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնության գրքի
մասին հետևյալ հայտարարությունը․

Հայտնության ուղերձը նույնն է, ինչ որ ամբողջ սուրբ գրության ուղերձը. կլինի Աստծո
վերջնական հաղթանակ այս երկրի վրա սատանայի հանդեպ, բարու մշտական
հաղթանակ չարի հանդեպ, Սրբերի հաղթանակ հալածողների հանդեպ, Աստծո
արքայության հաղթանակ` մարդու և սատանայի թագավորությունների վրա»
(Աստվածաշնչի բառարան, «Հովհաննեսի հայտնություն»)։

Նշեք, որ քանի որ մենք գիտենք, որ բարին ի վերջո հաղթանակ կտանի
չարի դեմ, և այն ինչ մնում է մեզ անել` այն է, թե ում կողմը մենք
կընտրենք՝ Սատանայի՞, թե՞ Աստծո։ Կարող եք վկայել մահվան և դժոխքի
դեմ Փրկիչի տարած հաղթանակի և այն փաստի մասին, որ Նրա շնորհիվ
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մենք կարող ենք կանգնել Աստծո կողմում՝ բարու ու չարի այս
պատերազմում։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ կարող են անել ավելի շատ
Աստծո կողմն ընտրելու համար։ Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց
ստացած ցանկացած հուշման:

Օգնեք ուսանողներին կիրառել վարդապետություններն ու
սկզբունքները

Դասի ընթացքում ուսանողներին ժամանակ տվեք խորհելու, մտածելու կամ գրելու իրենց
ըմբռնումներն ու զգացողությունները և վերլուծելու այն կոնկրետ քայլերը, որոնք նրանք
պետք է ձեռնարկեն իրենց կյանքում վարդապետություններն ու սկզբունքները կիրառելու
համար: Այդպիսի դեպքերում քաջալերեք ուսանողներին առաջնորդություն և ցուցում
խնդրել Տիրոջից:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 1.19
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Տերն ի՞նչ պատվիրեց Հովհաննեսին գրել։ Հանձնարարեք
ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

Բացատրեք, որ Հայտնություն 1 գլխում գրված է Փրկիչի մասին
Հովհաննեսի տեսիլքի վերաբերյալ։ Ինչպես գրված է Հայտնություն 2–3
գլուխներում Հովհաննեսը գրեց «ինչ որ կա» բաների մասին (Հայտնություն
1․19) կամ իր օրերում Եկեղեցու վիճակի մասին։ Հայտնություն 4–22
գլուխներում Հովհաննեսը գրեց «ինչ որ նրանից հետո լինելու է» բաների
մասին (Հայտնություն 1․19) կամ ապագայի մասին։
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ԴԱՍ 152

Հայտնություն 2-3
Նախաբան
Հովհաննեսը գրեց Փոքր Ասիայի Եկեղեցիների յոթ
հրեշտակներին կամ ծառաներին և Սրբերին փոխանցեց
Տիրոջ` գովեստի, ուղղվելու և նախազգուշացման

խոսքերը։ Հովհաննեսը նաև վեհացում խոստացավ
նրանց, ովքեր կհաղթահարեին։

Ուսուցման առաջարկներ

Ուշադրություն դարձրեք ուսանողների վարքագծին և պատշաճ
կերպով արձագանքեք դրան

Ուշադիր եղեք, որ ուսանողները մասնակցեն դասին և պատշաճ կերպով արձագանքեք
դրան։ Եթե ուսանողները ձանձրանան կամ անհամբեր լինեն, դրա պատճառը կարող է
լինել այն, որ նրանք ներգրավված չեն դասի մեջ, չեն հասկանում դասը կամ չեն
հասկանում, թե ինչպես կարելի է ուսմունքները կիրառել իրենց կյանքում։ Որպեսզի
ուսանողներին օգնեք կենտրոնանալ,կարող եք համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։

Հայտնություն 2-3
Հովհաննեսը Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն է գրում յոթ եկեղեցիների
ղեկավարներին

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեխաների
Միության գերագույն նախագահության նախկին անդամ քույր Սիդնի Ս.
Ռեյնոլդսի հետևյալ պատմությունը։ Ուսանողներին խնդրեք
ուշադրություն դարձնել, թե այս պատմությունից ինչ կարող են սովորել
Տիրոջ մասին։

«Երեխաների Միության գերագույն նախագահությունից Քույր Գեյլ Կլեգը
երկար տարիներ ամուսնու հետ ապրել է Բրազիլիայում։ Վերջերս
Երեխաների Միության գործերով ժամանեց Ճապոնիա։ Կիրակի օրը
աղոթատուն մտնելով, նա ճապոնացի սրբերի մեջ անմիջապես նկատեց
Բրազիլիայից մի ընտանիքի։ … Նա միայն մեկ րոպե ուներ նրանց
ողջունելու համար, բայց հասցրեց նկատել, որ թեև մայրն ու երեխաները

ուրախ էին, սակայն հայրը բավականին զուսպ էր։ «Ես դեռ ժողովից հետո ժամանակ
կունենամ զրուցելու նրանց հետ»,- մտածեց նա և արագ բարձրացավ բեմ ։ Նրա ելույթն
անգլերեն լեզվով էր, որը թարգմանվեց ճապոներեն, որից հետո նա զգաց, որ պետք է
վկայություն բերի պորտուգալերենով։ Նա տատանվում էր, քանի որ պորտուգալերենի
թարգմանիչներ չկային և մարդկանց 98 տոկոսը չէր հասկանա իր խոսքերը։

Ժողովից հետո այդ ընտանիքի հայրը մոտեցավ նրան ու ասաց․ «Գիտեք քույր, այստեղ
սովորույթներն այնքան տարբեր են, և ես միայնակ եմ զգում։ Դժվար է Եկեղեցի հաճախել և
ոչինչ չհասկանալ։ Երբեմն, մտածում եմ, որ լավ կլիներ մնայի տանը և սուրբ գրություններ
կարդայի։ Ես ասացի կնոջս․ «Մեկ անգամ ևս կփորձեմ»,- և եկա ասյօր՝ մտածելով, որ սա
իմ վերջին անգամը կլինի։ Երբ դուք ձեր վկայությունը բերեցիք պորտուգալերենով, Հոգին
դիպչեց սրտիս և զգացի, որ իրոք պատկանում եմ այս եկեղեցուն։ Աստված գիտի, որ
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այստեղ եմ և Նա կօգնի ինձ» («Նա ճանաչում և սիրում է մեզ», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2003, 76)։

• Այս փորձառությունից ի՞նչ ենք սովորում Տիրոջ մասին։

Հետևյալ անավարտ արտահայտությունը գրեք գրատախտակին․ Քանի որ
Տերը ճանաչում է բոլորիս … Հրավիրեք ուսանողներին Հայտնություն 2–3
գլուխներն ուսումնասիրելիս փնտրել այն ճշմարտությունները, որոնց
օգնությամբ նրանք կհասկանան, թե ինչ կարող է Տերն անել նրանց
համար, քանի որ Նա ճանաչում է նրանց։

Բացատրեք, որ Հայտնություն 2–3 գլուխներում Հովհաննես Առաքյալը
գրել է Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը՝ ուղված Փոքր Ասիայի (այսօրվա
Թուրքիայի) յոթ եկեղեցիներին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
2․1–3, 6 հատվածները։ Դասարանին հանձնարարեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Տերն ինչ գիտեր Եփեսոսի Սրբերի մասին։

• Տերն ի՞նչ գիտեր Եփեսոսի Սրբերի մասին։ (Բացատրեք, որ
Նիկողայոսյաններ [հատված 6] եզրույթը վերաբերում է մի խումբ
մարդկանց, ովքեր պնդում էին, որ կարող են սեռական բնույթի մեղքեր
գործել և չպատժվել, քանի որ Աստծո շնորհը կօգնի նրանց [տես Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց (Bible Dictionary), «Նիկողայոսականներ»]։)

Նշեք, որ այս հատվածներում Տերը գովում կամ փառաբանում է Սրբերի
բարի գործերը։ Գրատախտակին գրված նախադասությունն ավարտեք
այնպես, որ կարդացվի․ Քանի որ Տերը ճանաչում է բոլորիս, Նա կարող է մեզ
անհատապես գովել …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 2․4–5
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ ինչ գիտեր Տերը Եփեսոսի
Սրբերի մասին։

• Ուրիշ ի՞նչ գիտեր Տերը Եփեսոսի Սրբերի մասին։

Նշեք, որ Տերը ուղղում էր Սրբերի կատարած մեղքերը։ Գրատախտակին
գրված նախադասությունն ավարտեք այնպես, որ կարդացվի․ Քանի որ
Տերը ճանաչում է բոլորիս, Նա կարող է մեզ անհատապես գովել և
ուղղում անել։

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք անհատական գովասանք և ուղղում ստանալ
Տիրոջից։

• Իմանալով, որ Տերն անհատապես կարող է գովել ու ուղղել մեզ,
ինչպե՞ս կարող ենք բարելավել սուրբ գրությունների անհատական
ուսումնասիրությունն ու աղոթքը։ Ինչպե՞ս կարող է դա ազդել այն ձևի
վրա, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում մեր Եկեղեցու ղեկավարների
և ծնողների խորհրդին։
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• Մենք ինչո՞ւ պետք է անհատական գովասանք և ուղղում փնտրենք
Տիրոջից։

• Ե՞րբ եք զգացել, որ Տերն անհատական գովասանք և ուղղում է տալիս
ձեզ։ Այդ փորձառության ժամանակ, ինչպե՞ս համոզվեցիք, որ Տերն
անձնապես ճանաչում է ձեզ։ (Հիշեցրեք ուսանողներին, որ չկիսվեն
սուրբ կամ խիստ անձնական փորձառություններով։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե իրենց կարծիքով, Տերն ինչ
արարքների համար կարող է նրանց գովել և ինչ մտքերի ու վարքագծի
համար կարող է նրանց ուղղել։ Խրախուսեք նրանց նպատակ դնել՝
ապաշխարելու, երբ Տերն ուղղում է նրանց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 2․7
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է Տերը խոստացել նրանց, ովքեր կհաղթեն
կամ հավատարմորեն կդիմանան մինչև վերջ։

• Ի՞նչ է Տերը խոստացել նրանց, ովքեր կհաղթեն կամ հավատարմորեն
կդիմանան մինչև վերջ։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «ուտել կյանքի ծառից» (հատված 7):

• Եփեսոսի սրբերի համար ինչո՞վ օգտակար եղավ այդ խոստացված
օրհնությունն անհատական ուղղումից հետո։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ բացի Եփեսոսի եկեղեցու անդամներին
անդրադառնալուց, Տերը անդրադարձավ նաև Փոքր Ասիայի այլ
Եկեղեցիներին։

Դասարանը բաժանեք հինգ խմբի և յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարեք
հետևյալ հղումները․

1. Հայտնություն 2․8–11

2. Հայտնություն 2․12–17

3. Հայտնություն 2․18–29, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն
2․26–27 (Աստվածաշնչի հավելվածում)

4. Հայտնություն 3․1–6, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 3․1
(Հայտնություն 3․1, տողատակի գրառում ա), Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հայտնություն 3․2 (Հայտնություն 3․2, տողատակի
գրառում ա)

5. Հայտնություն 3․7–13

Հանձնարարեք ուսանողներին խմբերով կարդալ իրենց հանձնարարված
հատվածները և փնտրել այն խորհուրդը, որը Տերը տվեց Սրբերին և այն
օրհնությունները, որոնք նրանք կստանան, եթե անեն դա։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
մեկական ուսանող կարող է կիսվել իրենց խմբերի մտքերով։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի գրատախտակին գրել (Հայտնություն 2․7
հատվածի խոստացված օրհնության տակ) յուրաքանչյուր խմբի
բացահայտած խոստացված օրհնությունը (տես Հայտնություն 2․11, 17, 26,
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3․5, 12)։ Բոլոր օրհնությունները նշելուց հետո ընդգծեք, որ այդ
խոստումներից յուրաքանչյուրը վերաբերում է վեհացման
օրհնությունները ստանալուն, որը տեղի կունենա, եթե մենք
հավատարմորեն համբերենք մինչև վերջ։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին, թե ինչ պետք է
անենք վեհացման օրհնությունները ստանալու համար։ (Օգնեք
ուսանողներին բացահայտել նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե մենք
հաղթենք, ապա մենք կստանանք վեհացման օրհնությունները։)

• Ձեր կարծիքով, մենք ի՞նչը պետք է հաղթենք վեհացման
օրհնությունները ստանալու համար:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
3․14–17 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պետք է հաղթահարեին Լավոդիկիեի
Եկեղեցու անդամները, որպեսզի ստանային վեհացում։

• Ի՞նչ պայմաններ պետք է Լավոդիկիեի Եկեղեցու անդամները
հաղթահարեին, որպեսզի ստանային վեհացում։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ Եկեղեցու այդ անդամները
Հիսուս Քրիստոսի գաղջ աշակերտներ էին։ (հատված 15): (Հնարավոր
է, տաք բառն օգտագործվել է ավետարանին ամբողջովին նվիրված
մեկին նկարագրելու համար, իսկ սառը բառն օգտագործվել է
նկարագրելու այն մարդուն, ով ամբողջովին անտեսում է ավետարանի
ուսմունքներն ու ուխտերը։ Գաղջ աշակերտը կարող է լինել այն
մարդը, ով հավատում է, որ ավետարանը ճշմարիտ է, սակայն
ամբողջովին նվիրված չէ դրան։)

• Ձեր կարծիքով, որո՞նք են այն մի քանի բաները, որոնք կարող են անել
կամ չանել Հիսուս Քրիստոսի գաղջ աշակերտները։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչ են իրենք արել վերջին մի քանի
օրերում Հիսուս Քրիստոսին հետևելու համար և արդյո՞ք նրանք Հիսուս
Քրիստոսի տաք, սառը թե գաղջ աշակերտներ են։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 3.19
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե Տիրոջ խոսքերով ինչո՞ւ էր նա ուղղում
Լավոդիկիեի Սրբերին։

• Հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ Տերն ասաց Լավոդիկիեի Սրբերին,
ինչո՞ւ է Նա ուղղում մեզ։ (Օգնեք ուսանողներին բացահայտել
նմանատիպ մի ճշմարտություն․ Քանի որ Տերը սիրում է մեզ, Նա
ուղղում է մեզ, որպեսզի մենք ապաշխարենք։)
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Ցուցադրեք «Հիսուսը դռան մոտ»
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 65, տես նաև LDS.org)։

• Ի՞նչ է Փրկիչն անում այս
նկարում:

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ
հարցերը և հրավիրեք
ուսանողներին լուռ խորհել դրանց
պատասխանների շուրջ․

• Ի՞նչ զգացումներ կունենայիք,
եթե լսեիք տան դռան թակոց և
իմանայիք, որ Փրկիչն է։

• Արդյո՞ք կբացեիք դուռը։

Նշեք, որ այս նկարը ցույց է տալիս
Լավոդիկիեի Եկեղեցուն
հասցեագրված Տիրոջ խոսքերը։
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
3․20 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այն օրհնության վրա, որը Տերն առաջարկեց
Լավոդիկիեի Սրբերին, և նրանք ինչ պետք է անեին, որպեսզի
ստանային այն։

• Տերն ի՞նչ օրհնություն առաջարկեց Լավոդիկիեի Սրբերին։

• Նրանք ի՞նչ պետք է անեին, որպեսզի ստանային այդ օրհնությունը։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 20-ից։ Ուսանողները
կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն հետևեք, որ
նրանք հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք բացենք դուռը
Փրկիչի առաջ, Նա ներս կմտնի և կընթրի մեզ հետ։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ընթրել
Փրկիչի հետ, բացատրեք, որ ըստ Մերձավոր Արևելքի մշակույթի, ինչ-որ
մեկի հետ ճաշելը հաղորդության նշան էր։ Դա նշանակում էր, որ
մասնակիցների միջև խաղաղ և ընկերական կապ գոյություն ուներ կամ
գոնե առաջարկվում էր։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում 20-րդ հատվածի դռան բացումը։

Բացատրեք, որ այն մարդիկ, ովքեր դռները կբացեն Փրկիչի առաջ և
կընթրեն Նրա հետ, նրանք են, ովքեր ապաշխարում են իրենց մեղքերից և
հաղորդություն են ունենում Նրա և մեր Երկնային Հոր հետ։

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ կարող է նշանակել
դռան բացումը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Նախագահ Սպենսեր Վ․ Քիմբալի հետևյալ պատմությունը․
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«Մի օր [Հոլման Հանթ անունով մի նկարիչ] իր ընկերոջն էր ցուցադրում
«Քրիստոսը թակում է դուռը» իր նկարը, երբ հանկարծ ընկերը
բացականչեց․ «Քո նկարի մեջ մի սխալ բան կա»։

«Ի՞նչն է դա»,- հարցրեց նկարիչը։

«Այն դուռը, որը Քրիստոսը թակում է, բռնակ չունի»,-
պատասխանեց ընկերը։

«Ա՜յ թե ինչ»,-պատասխանեց պարոն Հանթը,-«դա սխալմունք չէ»։ Հասկանո՞ւմ ես, դա
մարդու սիրտը տանող դուռ է։ Այն միայն կարող է ներսից բացվել»։

Եվ դա այդպես է: Հիսուսը կարող է կանգնել և թակել, սակայն մենք ենք որոշում բացել, թե՞
ոչ» (The Miracle of Forgiveness [1969],212)։

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարող ենք մեր սրտերը բացել Փրկիչի առաջ։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հայտնություն 3.21-22
հատվածները` փնտրելով Լավոդիկիեի Սրբերին տված Տիրոջ
խորհուրդը:

• Ըստ 22-րդ հատվածի, Տերն ի՞նչ խորհուրդ տվեց։

Հանձնարարեք ուսանողներին «լսել այն, ինչ Հոգին ասում է» (հատված 22)
և վերհիշել այսօրվա իրենց սովորածը։ Խրախուսեք նրանց գործել ըստ
իրենց ստացած տպավորությունների։
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ԴԱՍ 153

Հայտնություն 4-5
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը տեսավ փառավորված էակների,
ովքեր երկրպագում էին Երկնային Հորը, երբ Նա նստած
էր Իր գահին։ Հովհաննեսը տեսավ նաև մի գիրք, որը

կնքված էր յոթ կնիքներով և տեսավ Գառին կամ Հիսուս
Քրիստոսին, ով արժանի էր բացելու գիրքը։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 4
Հովհաննեսը տեսավ փառավորված էակների, ովքեր երկրպագում էին
Երկնային Հորը

Կարող եք որպես բացման օրհներգ երգել «Glory to God on High» (օրհներգ,
հմր. 67), կամ երգել մեկ այլ երգ, որը փառաբանում կամ պատվում է
Աստծուն։

Խնդրեք ուսանողներին պատկերացնել, որ իրենք գտնվում են
սելեստիալ արքայությունում։ Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների
նկարագրել, թե իրենց կարծիքով, ինչպիսին կլինի սելեստիալ
արքայությունը։

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Հայտնություն 4–5, Հովհաննես Առաքյալը
սելեստիալ արքայության մի տեսիլք տեսավ։ Որևէ կամավորի խնդրեք
նկարել գրատախտակին։ Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով
բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 4․1–8, ապա խնդրեք դասարանի
անդամներին հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ տեսավ
Հովհաննեսը։ Հրահանգեք, որպեսզի կամավոր ուսանողը նկարի այն
բոլորը, ինչ կարդում են Հովհաննեսի տեսիլքի մասին։ Ընթերցողները
կարող են դանդաղ կարդալ, որպեսզի այդ ուսանողը հասցնի նկարել
բոլոր պատկերները։ (Խնդրեք գրատախտակին նկարող ուսանողին
չնկարել «այն [մեկին], ով նստած է աթոռին» [հատված 2]՝ որպես
հարգանքի նշան Երկնային Հորը։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք
մյուսներին նույնպես թույլ տալ մասնակցել ու նկարել գրատախտակին։)

Բացատրեք, որ «Հոգում լինել» արտահայտությունը (հատված 2)
նշանակում է Հոգու միջոցով ստանալ հայտնություն կամ տեսիլք տեսնել,
իսկ «յասպիս» քարը հատված 3 կարող է խորհրդանշել գունավոր քար
կամ ադամանդ, իսկ «սարդիոնի» քարը (հատված 3) մի թանկարժեք քար
է, որը սովորաբար լինում է կարմիր կամ կարմրա-նարնջագույն։

Բացատրեք, որ ժամանակակից հայտնության միջոցով մենք ավելի լավ
ենք հասկանում, թե ինչ տեսավ Հովհաննեսը։ Օրինակ, Տերը
Վարդապետություն և Ուխտեր 77 գլխի հայտնությունը տվեց այն
ժամանակ, երբ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը խնդրեց, որպեսզի Նա
մեկնաբանի Հայտնություն 1–11 գլուխներում գրված որոշ խորհրդանիշեր
և իրադարձություններ։
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Ուսանողներին բաժանեք երկու-երեք հոգանոց խմբերի և
յուրաքանչյուր խմբին տվեք հետևյալ թերթիկի մեկական օրինակ։

Հրավիրեք բոլոր խմբերի ուսանողներին միասին բարձրաձայն կարդալ
խաչաձև հղումներով հատվածները և աղյուսակի մեջ լրացնել, թե ուրիշ
ինչ սովորեցին Հովհաննեսի տեսիլքից։

Հայտնություն 4

Ի՞նչ տեսավ
Հովհաննեսը

Խաչաձև հղումներ Լրացուցիչ
տեղեկություն

Աթոռ (Հայտնություն 4․2–3) Վարդապետություն և Ուխտեր 137․1-4

Քսանչորս երեցներ`
գլուխներին

պսակներ(Հայտնություն 4․4)

Վարդապետություն և Ուխտեր 77․5

Աստծո յոթ հոգիները
(Հայտնություն 4․5)

Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն
4․5 (Հայտնություն 4․5, տողատակի
գրառում ա)

Ապակյա ծով (Հայտնություն

4․6)
Վարդապետություն և Ուխտեր 77․1, 130․6–9

Չորս կենդանի
(Հայտնություն 4․6–7)

Վարդապետություն և Ուխտեր 77․2-3

Շատ աչքերով և վեց թևերով
կենդանիներ (Հայտնություն

4․8)

Վարդապետություն և Ուխտեր 77․4

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո, հրավիրեք ուսանողներին
ներկայացնել իրենց գտած լրացուցիչ տեղեկությունը։ Անհրաժեշտության
դեպքում հետևյալ պատասխանների միջոցով պարզաբանեք և լրացրեք
ուսանողների ներկայացրածը․ Աստված սելեստիալ արքայությունում
նստած է աթոռին, գլուխները պսակով պատված 24 երեցներն այն
հավատարիմ երեցներն են, ովքեր պատկանում են յոթ եկեղեցիներին,
Աստծո յոթ ծառաներ են նշված, ոչ թե յոթ հոգիներ, ապակյա ծովը երկիրն
է՝ իր փառավորված, սելեստիալ վիճակում, չորս կենդանիներն իրական
կենդանիներ են, որոնք ներկայացնում են փառավորված էակների
տարբեր դասերը (կամ տեսակները), կենդանիների աչքերը
խորհրդանշում են մեծ լույս և գիտելիք, իսկ կենդանիների թևերը
խորհրդանշում են շարժվելու և գործելու ուժը։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 4․8-11 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել նրան, թե ինչ ասացին ու արեցին
Երկնային Հոր մոտ հավաքվածները։

• Ի՞նչ ասացին Երկնային Հոր մոտ հավաքվածները Նրա մասին։ Նրանք
ի՞նչ արեցին:
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• Ի՞նչ է խորհրդանշում այն, երբ երեցներն իրենց պսակները գցում են
Երկնային Հոր աթոռի առաջ։ (Հնարավոր պատասխանները կարող են
լինել.նրանք ընդունում էին Երկնային Հոր մեծությունը, հասկանում
էին, որ իրենց վեհացման համար պարտական են Նրան և հարգում,
հիանում և հոժարակամ նվիրված էին Նրան։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն մասին, թե
Երկնային Հոր մեծությունն ընդունելով, ինչպես կարող ենք փոխվել։
Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք հասկանան հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
ընդունենք Երկնային Հոր մեծությունը, մենք կցանկանանք
երկրպագել և փառաբանել Նրան։

• Ի՞նչ կարող է օգնել մեզ, որպեսզի մենք ընդունենք Երկնային Հոր
մեծությունը։

Հայտնություն 5
Հովհաննեսը տեսնում է մի գիրք, որը կնքված է յոթ կնիքներով և տեսնում է
Գառին , ով արժանի է բացելու գիրքը

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 5․1-4։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե Հովհաննեսն ինչ տեսավ Երկնային
Հոր ձեռքերում։

• Հովհաննեսն ի՞նչ տեսավ Երկնային Հոր ձեռքերում։ (Մի գիրք կամ
մագաղաթ, որն ուներ յոթ կնիք։)

Բացատրեք, որ հնագույն ժամանակներում կարևոր փաստաթղթերը
կնքվում էին կավե կամ մոմե կնիքներով։ Միայն փաստաթղթի տերը և
այն մարդիկ, ում տերը լիազորել էր, կարող էին ջարդել կնիքը և կարդալ
պարունակությունը։

• Համաձայն 2-րդ հատվածի, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենար այն
անձը, ով կարող էր բացել գիրքը։

Ուսանողներին հանձնարարեք մտքում կարդալ Վարդապետություն և
Ուխտերի 77․6-7 հատվածները, փնտրելով գրքի և կնիքների
նշանակությունը։

• Ի՞նչ է պարունակում գիրքը:

Բացատրեք, որ 7000 տարիները վերաբերում են Ադամի և Եվայի
Անկումից ի վեր ընկած ժամանակահատվածին: Այն նկատի չունի
երկրագնդի փաստացի տարիքը` ներառյալ արարման
ժամանակաշրջանը:

• Համաձայն Վարդապետություն և Ուխտեր 77.7 հատվածի, ի՞նչ են
խորհրդանշում յոթ կնիքները։ (Երկրի ֆիզիկական գոյության յոթ
հազար տարիները, որը ձգվում է Ադամի անկումից մինչև
Հազարամյակի վերջը։)

Նշեք, որ նկատի ունենալով գրքի և կնիքների նշանակությունը, երբ պարզ
դարձավ, որ ոչ մի մարդ արժանի չէ գիրքը բացելու համար, միգուցե
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Հովհաննեսը մտածեց, որ Աստծո կամքն ու աշխատանքը հայտնի չեն
դառնա կամ չեն իրականանա։

• Ի՞նչ կպատահեր Երկնային Հոր զավակներին, եթե նրանց փրկության
համար Իր ծրագիրը չիրականանար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 5․5–7
հատվածները։ Հրավիրեք որևէ ուսանողի նաև բարձրաձայն կարդալ
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը՝ 6-րդ հատվածի, տողատակի գրառում բ։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչու Հովհաննեսին ասացին` լաց չլինել։ Կարող եք բացատրել, որ սուրբ
գրություններում եղջյուրները հաճախ խորհրդանշում են զորություն և
իշխանություն, աչքերը խորհրդանշում են լույս և գիտելիք, իսկ
տասներկու թիվը խորհրդանշում է աստվածային իշխանություն,
կազմակերպություն կամ քահանայությունը։

• Ինչո՞ւ Հովհաննեսին ասացին, որ նա լաց չլիներ։

• Ի՞նչ է բացահայտում Հայտնություն 5․6 հատվածում գրված տիտղոսը
Հիսուս Քրիստոսի մասին։ (Նա այն զոհն էր, որը տրվել էր քավելու
Աստծո զավակների մեղքերը [տես նաև Եսայիա 53․7, Ա Կորնթացիս
5․7, Ա Պետրոս 1․18–19]։ Կարող եք բացատրել, որ «մորթվածի նման
կանգնած Գառը» [Հայտնություն 5․6] վերաբերում է այն Գառին, ով ցույց
է տալիս մորթվելու նշանները։ Նշեք, որ Հովհաննես Մկրտիչը Փրկիչին
կոչեց «Աստծո Գառը» անունով [Հովհաննես 1․29, 36]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 5․8–10
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես էին Երկնային Հոր աթոռը
շրջապատած էակները փառաբանում Գառին։ Կարող եք բացատրել, որ
«խնկով լիքը բուրվառներ» (8-րդ հատված) վերաբերում է խորը
գավաթներին կամ ամաններին, որոնք լի են խունկով։

• Ինչպե՞ս էին այդ էակները փառաբանում Գառին, կամ Հիսուս
Քրիստոսին։

• Ելնելով այն ամենից, ինչ Հովհաննեսը տեսավ Գառի մասին, ի՞նչ
ճշմարտություն կարող ենք սովորել Հիսուս Քրիստոսի մասին։
(Ուսանողները կարող են տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն
համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Հիսուս
Քրիստոսն այն միակն է, ով արժանի և ունակ է փրկագնելու մեզ։

• Ինչո՞ւ է Հիսուս Քրիստոսն այն միակը, ով արժանի և ունակ է
փրկագնելու մեզ։

• Համաձայն 10-րդ հատվածի, ովքե՞ր կդառնան այն մարդիկ, որոնք
փրկագնվել են Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ (Թագավորներ և
քահանաներ, որը նաև վերաբերում է կանանց՝ որպես թագուհիներ և
քրմուհիներ [see Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 613]։)

Հարցրեք ուսանողներին, թե իրենց համար ինչ է նշանակում Երկնային
Հոր փրկության ծրագիրը և այդ ծրագրում Փրկիչի դերը։ Հրավիրեք
ուսանողներին գրել իրենց մտքերն ու զգացմունքներն դասարանային
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նոթատետրերում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրերում: Ասացեք նրանց, որ ավելի ուշ դուք նրանց հնարավորություն
կտաք կիսվել իրենց գրածով։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 5.11-14։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես մյուսները միացան և երկրպագեցին
ու փառաբանեցին Հիսուս Քրիստոսին և Երկնային Հորը։

• Երբ Գառը վերցրեց գիրքը Երկնային Հոր ձեռքից, ինչո՞ւ փառավորված
էակները և մյուս արարածները սկսեցին երկրպագել և փառաբանել
Նրանց։ (Էակներն ընդունեցին Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի
աստվածային լինելը և երախտագիտության զգացում ապրեցին
Երկնային Հոր ծրագրում Գառի դերակատարման համար։)

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել այն մասին, թե ինչի
օգնությամբ կարող ենք երկրպագել ու փառաբանել Երկնային Հորը և
Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես դա արեցին այն էակներն ու
արարածները, որոնց տեսավ Հովհաննեսը։ Ուսանողները կարող են
տարբեր բառերով պատասխանել, սակայն համոզվեք, որ նրանք
բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ընդունենք և
երախտապարտ լինենք այն ամենի համար, ինչ Երկնային Հայրն ու
Հիսուս Քրիստոսն են արել մեզ, նրանց երկրպագելու և փառաբանելու
ցանկությունը կաճի։

Նշեք, որ փառավորված էակները և բոլոր արարածները Երկնային Հորը և
Հիսուս Քրիստոսին երկրպագեցին երգի միջոցով։ Նմանապես, մենք
երգում ենք օրհներգեր, որպեսզի երկրպագենք և փառաբանենք Նրանց։
Հրավիրեք դասարանին երգել «All Creatures of Our God and King» (Օրհներգ,
հմր. 62 անգլերեն երգարաններում) կամ այլ օրհներգ, որը գովաբանում և
փառաբանում է Աստծուն և հարցրեք նրանց, թե ինչպես է օրհներգը
վերաբերում Հայտնություն 5․9–14 հատվածներին։

• Բացի երաժշտության միջոցով Երկնային Հորն ու Հիսուս Քրիստոսին
երկրպագելուց, ուրիշ ի՞նչ կարող ենք անել Նրանց
երկրպագելու համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը․
Դասարանի անդամների ուշադրությունը հրավիրեք, թե նա ինչ
ուսուցանեց երկրպագության մասին․

«Ճշմարիտ և կատարյալ երկրպագությունն Աստծո Որդու քայլերին հետևելն
է. դա պատվիրանները պահելը և Հոր կամքին հնազանդվելն է այնքանով,
որ մենք անցնենք մի շնորհից մյուսը, մինչև փառավորվենք Քրիստոսով,
ինչպես Նա՝ իր Հորով։ Դա շատ ավելին է, քան աղոթքը, քարոզն ու երգը։
Դա ապրելը, գործելը և հնազանդվելն է: Դա մեծ Օրինակի կյանքը
մարմնավորելն է» (“How to Worship,” Ensign, Dec. 1971, 130)։
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• Երեց Մակքոնկիի ուսմունքներն ինչպե՞ս օգնեցին ձեզ ավելի լավ
հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք երկրպագել Երկնային Հորը և
Հիսուս Քրիստոսին։

• Երկրպագելով և փառաբանելով Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին,
ինչպե՞ս կարող ենք օրհնվել դրանից։

• Ինչո՞ւ եք ցանկանում երկրպագել ու փառաբանել Երկնային Հորը և
Հիսուս Քրիստոսին։ (Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել ավելի շուտ
իրենց գրած մտքերով և զգացումներով։)

Տվեք հետևողական հարցեր

Հետևողական հարցերի օգնությամբ կարող եք ավելի լավ հասկանալ ուսանողների
պատասխանները։ Հետևողական հարցերի օրինակներն են՝ «Կօգնե՞ս ինձ հասկանալ, թե
ի՞նչ նկատի ունես դրանով» և «Կարո՞ղ ես օրինակ բերել քո ասածի վերաբերյալ»։ Այդ
հարցերը հրավիրում են ուսանողների կիսվել իրենց մտքերով և զգացմունքներով և
վկայության հոգի են ներդնում ուսանողների պատասխանների մեջ։

Կարող եք կիսվել Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ ձեր
զգացմունքներով, նաև կիսվեք, թե ինչու եք դուք հոժարակամ
երկրպագում Նրանց։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել և գրել հետևյալ հարցերի
պատասխաններն իրենց տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում:

• Ուրիշ ի՞նչ կարող եք անել Երկնային Հորն ու Հիսուս Քրիստոսին
երկրպագելու համար։

Երբ ուսանողները գրեն իրենց մտքերը, խրախուսեք նրանց կիսվել
իրենց գրածով։
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ԴԱՍ 154

Հայտնություն 6–11,
Մաս 1

Նախաբան
Հովհաննեսը տեսիլքում տեսավ Աստծո Գառին, ով բացեց
կնքված գրքի առաջին վեց կնիքները։ Վեցերորդ կնիքը
բացելիս Հովհաննեսը տեսավ Աստծո ծառաներին, ովքեր

«իրենց հանդերձները լվացին … Գառի արյամբ»
(Հայտնություն 7․14)։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 6
Հովհաննեսը տեսավ Աստծո Գառին, ով բացեց կնքված գրքի առաջին վեց
կնիքները։

Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել այս վերջին օրերում ապրելու
մտահոգություններով։ Նրանց պատասխանները գրեք գրատախտակին:

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը։ Ուսանողների ուշադրությունը
հրավիրեք այն բանին, թե ինչպես են հնագույն մարգարեները մտածել
մեր օրերի մասին․

«Մարգարեները, քահանաները և թագավորները … ուրախ ակնկալիքով
անհամբեր սպասել են այն օրվան, որում մենք ապրում ենք և ոգեշնչված
երկնային և ուրախության ակնկալիքներով, նրանք երգել են, գրել և
մարգարեացել մեր այս օրվա համար» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 197):

• Ինչպե՞ս են հնագույն մարգարեները մտածել մեր օրերի մասին։

Նշեք, որ Հովհաննես Հայտնողն այն մարգարեներից մեկն էր, ով տեղյակ
էր վերջին օրերի իրադարձությունների մասին և ուրախ ակնկալիքով
մարգարեացել էր մեր օրերի մասին։

Հանձնարարեք ուսանողներին Հայտնություն 6-7 գլուխներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այն պատճառները, թե ինչու են հնագույն
մարգարեներն անհամբեր սպասել մեր օրվան և ուրախացել դրանով։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ համաձայն Հայտնություն 5․1–5
հատվածների, Հովհաննեսը տեսավ մի գիրք, որն ուներ յոթ կնիք, որոնք
միայն Գառն էր արժանի բացելու։ Բացատրեք, որ իր տեսիլքում
Հովհաննեսը տեսավ, թե ինչպես էին յոթ կնիքներից յուրաքանչյուրը
ներկայացնում մեկ հազարամյակ և խորհրդանշական կերպով
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ներկայացնում դրանցում տեղի ունեցող հիմնական
իրադարձությունները։

Հետևյալ ցուցակն արտագրեք գրատախտակին (կարող եք դա անել
դասից առաջ)․

Առաջին կնիք (Հայտնություն 6․1–2)

Երկրորդ կնիք (Հայտնություն 6․3–4)

Երրորդ կնիք (Հայտնություն 6․5–6)

Չորրորդ կնիք (Հայտնություն 6․7-8)

Հինգերորդ կնիք (Հայտնություն 6․9-11)

Յուրաքանչյուր ուսանողի տվեք մեկական թուղթ։ Յուրաքանչյուր
ուսանողին հանձնարարեք մեկական կնիք (յուրաքանչյուր կնիք կարող է
հանձնարարվել մեկից ավելի ուսանողի)։ Խնդրեք ուսանողներին
կարդալ իրենց հանձնարարված կնիքներին համապատասխան
հղումները և նկարել այդ կնիքին վերաբերող Հովհաննեսը տեսած
իրադարձություններից մի քանիսը։

Նյութի ներկայացումը ուսուցչի կողմից

Չնայած կարևոր է, որ ուսանողներն իրենց ակտիվ մասնակցությունը բերեն ուսման
գործընթացում, որպեսզի ավելի լավ հասկանան սուրբ գրություններն ու կիրառեն իրենց
կյանքում, դուք դեռևս անհրաժեշտության դեպքում պետք է բացատրեք, պարզաբանեք և
լուսաբանեք, որպեսզի ուսանողներին ավելի պարզ լինի նշված հատվածների
համատեքստն ու բովանդակությունը։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք ուսանողներին
հերթականությամբ ցուցադրել իրենց նկարները դասարանին՝ սկսելով
այն ուսանողներից, ում հանձնարարված էր առաջին կնիքը։
Յուրաքանչյուր խմբից մեկական ուսանողի հրավիրեք իր նկարի
օգնությամբ բացատրել, թե Հովհաննեսն ինչ տեսավ, երբ կնիքը բացվեց։
Ուսանողների պատասխաններից հետո կիսվեք Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնքիի հետևյալ
մեկնաբանություններով։ Կարող եք խրախուսել ուսանողներին գրի
առնել այդ տեղեկությունն իրենց սուրբ գրություններում, տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում։
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Առաջին կնիք

(Մ․թ․ա․
4000-3000թթ․)

Սպիտակ ձի = Հաղթանակ

Աղեղ = Պատերազմ

Պսակ = Հաղթող

Երեց Մակքոնկին ասել է, որ 1–2 հատվածները նկարագրում են Ենովքի
օրերը և ձիավորը ներկայացնում է Ենովքին (տես Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1966–73], 3:476–78)։

Երկրորդ

կնիք

(Մ․թ․ա․
3000-2000թթ․)

Կարմիր ձի = Արյունահեղություն

Սուր = Պատերազմ և կործանում

Երեց Մակքոնկին ասել է, որ 3–4 հատվածներ նկարագրում են Նոյի օրերը,
երբ ամբարշտությունը պատեց երկիրը։ Կարմիր ձիու ձիավորը կարող է
լինել հենց դևը կամ միգուցե «մի մարդ, որը ներկայացնում է բազմաթիվ
մարդասպան ռազմիկների» (Doctrinal New Testament Commentary,
3:478–79)։

Երրորդ կնիք

(Մ․թ․ա․
2000-1000թթ․)

Սև ձի = Սով

Կշեռք = Սննդի բարձր գին

Երեց Մակքոնկին ասել է, որ 5-6 հատվածները նկարագրում են Աբրահամի
օրերը, երբ շատերը սովից մահացան (տես Doctrinal New Testament
Commentary, 3:479–80). Մարդն իր ողջ օրվա աշխատավարձով կարող էր
գնել այնքան ուտելիք, որով կարող էր գոյատևել, դրանով ցույց տալով սովի
բարձր գները։

Չորրորդ կնիք

(Մ․թ․ա․ 1000
թվից մինչև
Քրիստոսի

ծնունդը)

Դեղնականաչ ձի = Մահ

Մահ և դժոխք = Ամբարիշտների կործանումը և նրանց հոգևոր բանտ
ուղարկելը (տես Եսայիա 5․14)

Երեց Մակքոնկին ասել է, որ 7–8 հատվածները վերաբերում են «այն մեծ
թագավորությունների և ազգերի հազարամյակին, որոնց պատերազմներն
ու դավաճանությունները կրկին ու կրկին անգամներ չարչարեցին ու
ասպատակեցին [Իսրայելը]» (Doctrinal New Testament Commentary, 3:481)։
Այդ ազգերի թվում էին Բաբելոնը, Պարսկաստանը, Եգիպտոսը,
Հունաստանը և Հռոմը։

Հինգերորդ

կնիք

(Քրիստոսի
ծնվելուց

հետո մինչև
ք․ծ․հ․ 1000
թվականը)

Զոհասեղան = Զոհաբերություն

Հոգիներ = Նահատակներ, Քրիստոնյաները սպանվեցին իրենց
հավատքի համար

Երեց Մակքոնկին ասել է, որ 9–11 հատվածները վերաբերում են վաղ
շրջանի Քրիստոնյաներին, այդ թվում՝ սկզբնական Առաքյալներին, ովքեր
մահացան որպես նահատակներ (տես Doctrinal New Testament Commentary,
3:482–83)։ Քանի որ այդ սրբերն իրենց կյանքը տվեցին «Աստծո խոսքի և
այն վկայության համար, որ ունեին» (Հայտնություն 6․9), նրանց տրվեց
«սպիտակ հանդերձներ», որը խորհրդանշում էր մաքրությունը (տես
Հայտնություն 7․13–14, 3 Նեփի 27․19)։

Երբ բոլոր խմբերը ներկայացնեն, բացատրեք, որ վեցերորդ կնիքը
խորհրդանշում է մեր ժամանակները և Հազարամյակին նախորդող
իրադարձությունները, երբ Հիսուս Քրիստոսն ինքը կթագավորի երկրի
վրա (տես Doctrinal New Testament Commentary 3:485–86)։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 6․12–17 հատվածները, այդ թվում՝ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը, 14-րդ հատվածի տողատակի գրառում ա։ Դասարանի
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անդամներին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել
Հովհաննեսի կանխատեսած իրադարձություններին։

• Երբ վեցերորդ կնիքը բացվեց, ի՞նչ իրադարձություններ Հովհաննեսը
տեսավ։ (Բացատրեք, որ այդ աղետալի իրադարձությունները վերջին
օրերի նշաններն են։)

• Համաձայն 16-րդ հատվածի, ի՞նչ էին ցանկանում Աստծո
«բարկությունից» փախչողները։

• Ի՞նչ հարց է գրված 17-րդ հատվածում։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ հարցը. Ո՞վ կկարողանա կանգնել։

Բացատրեք, որ Հայտնություն 7 գլուխն օգնում է մեզ հասկանալ, թե ով
կկարողանա դիմակայել կամ վերապրել վեցերորդ կնիքի աղետները։

Հայտնություն 7
Հովհաննեսը տեսավ Աստծո ծառաներին, ովքեր իրենց հանդերձները լվացին
Գառի արյամբ

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
7․1 հատվածը, իսկ մեկ այլ ուսանողի հանձնարարեք բարձրաձայն
կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր 77․8 հատվածը: Հանձնարարեք
դասարանի անդամներին հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե
Հովհաննեսն ուրիշ ինչ տեսավ վեցերորդ կնիքում։

• Ի՞նչ էին անում չորս հրեշտակները։ (Նշեք, որ նրանց բռնած քամիներն
ի զորու էին կործանել կյանքը երկրի վրա։ Տես նաև ՎևՈւ 86․5-7:)

Հանձնարարեք ուսանողներից մեկին բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
7․2-3 հատվածները, իսկ մեկ այլ ուսանողի հանձնարարեք բարձրաձայն
կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր 77․9 հատվածները: Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասաց
մյուս հրեշտակն այդ չորս հրեշտակներին։

• Համաձայն Վարդապետություն և Ուխտեր 77.9 հատվածի, ո՞վ է
«արևելքից դուրս եկող հրեշտակը»։ (Հայտնություն 7․2)։

Բացատրեք, որ այդ նախադասության մեջ Եղիասը «մի տիտղոս է նրանց
համար, ում առաքելությունը վերջին տնտեսությունում բանալիներն ու
զորությունները մարդկանց հանձնելն է» (Doctrinal New Testament Commentary,
3:491–92, տես նաև Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Եղիաս»)։

• Ի՞նչ հայտնեց այդ հրեշտակը չորս հրեշտակներին։

Բացատրեք, որ «Աստծո ծառաների ճակատներին» կնիք կամ նշան դնելը
փոխաբերական իմաստով նշանակում է առանձնացնել նրանց
նվիրվածությունը, ծառայությունը և Աստծուն հնազանդվելը (Հայտնություն
7․3, տես նաև Հայտնություն 9․4, 14․1)։ …

«Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ հավատարիմների
ճակատներին նշան դնելը «կարևորում է օրհնության կնքումը նրանց
գլխին, ինչը նշանակում է հավիտենական ուխտը, դրանով իսկ դարձնելով
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նրանց կոչումն ու ընտրությունը հաստատ» (History of the Church, 5:530)»
(New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 544)։

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Հայտնություն 9-ում, Հովհաննեսը
տեսավ, թե ինչ կպատահի այն մարդկանց հետ, ովքեր չեն կրում այդ
կնիքը։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 9․3–4 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել այն մարդկանց վիճակին, ովքեր
չունեն այդ կնիքը։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հայտնություն 7․4
հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե քանի մարդ կնքվեց այդ
հրեշտակի կողմից։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով։

Բացատրեք, որ Տերն ասաց Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին, որ «Հայտնություն
7․4–8 հատվածների մեջ նշված 144000 թիվն Իսրայելի տասներկու ցեղերի
մեջ կարգված քահանայապետերի թիվն է, ովքեր կօգնեն մյուսներին
հասնելու վեհացման [տես ՎևՈւ 77․11]։ Դա այն մարդկանց ընդհանուր
թիվը չէ, ինչպես ոմանք են կարծում, ովքեր վեհացում կունենան» (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 544)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 7․9–10
հատվածները։ Հանձնարարեք դասարանի անդամներին հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ ում տեսավ Հովհաննեսը։

• Ո՞ւմ տեսավ Հովհաննեսը։

• Ի՞նչ հագուստ էր կրում այդ բազմությունը և ինչ կար նրանց ձեռքին։
(Անհրաժեշտության դեպքում բացատրեք, որ արմավենիները
խորհրդանշում են հաղթանակ և ուրախություն։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
7.13-17 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ իմացավ Հովհաննեսն այդ
մարդկանց մասին։

• Ինչպե՞ս էին այդ մարդիկ տառապել։

• Նրանց հանդերձներն ինչպե՞ս սպիտակ դարձան։ («Գառան արյունով»,
որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը։)

• Համաձայն 15–17 հատվածների, ի՞նչ օրհնություններ ստացան այդ
մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով մաքրվելու շնորհիվ։
(Կարող եք նշել, որ այդ հատվածները նկարագրում են այն մարդկանց
ուրախությունը, խաղաղությունը և նվիրվածությունը, ովքեր
կժառանգեն սելեստիալ փառքը։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք բացահայտել այդ հատվածներից այն մասին,
թե ինչպես կարող ենք ժառանգել սելեստիալ փառքը։ (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ նրանք
բացահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե մենք նեղություններին
հավատարմորեն դիմանանք և մաքրվենք Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով, մենք Աստծո հետ կվայելենք սելեստիալ
փառքը։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին:)
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Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչի նման կլինի և ինչպես իրենք
կզգան, եթե մաքուր կանգնեն Աստծո ներկայության մեջ։

• Ինչպե՞ս կարելի է այդ զգացմունքները համեմատել Հայտնություն 6․16
հատվածի մարդկանց զգացմունքների հետ։

• Մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի Փրկիչը մեզ մաքրի Իր Քավության
միջոցով։

• Ինչպե՞ս են սելեստիալ փառքի օրհնությունների մասին
հիշողություններն օգնել ձեզ նեղություններին դիմանալու և մաքուր
դառնալու ձեր ջանքերում։

Ուսանողներին հիշեցրեք այն մտահոգությունների ցուցակի մասին,
որոնք գրել էիք գրատախտակին դասի սկզբում: Թող նրանք մտածեն, թե
ինչպես է գրատախտակին գրված սկզբունքն օգնել նրանց, երբ
մտահոգվել են վերջին օրերում ապրելու մասին։ Հրավիրեք մի քանի
կամավոր ուսանողների` դասարանի հետ կիսվելու իրենց
պատասխաններով։

Հրավիրեք ուսանողներին մի քանի րոպե խորհել այն մասին, թե ինչպես
կարող են մեր օրերում կիրառել իրենց սովորած սկզբունքը։ Խրախուսեք
նրանց գրել իրենց ոգեշնչումները։
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ԴԱՍ 155▐

Հայտնություն 6–11,
Մաս 2

Նախաբան
Հովհաննեսը տեսավ յոթերորդ կնիքի բացումը և
տեղեկացավ այս վերջին օրերում Իսրայելի հավաքմանը

մասնակցելու իր առաքելության մասին։

Ուսուցման առաջարկներ

Խրախուսեք ուսանողներին ուսումնասիրել սուրբ գրություններն ամեն
օր և կարդալ դասընթացի նյութը

Այս դասընթացի սկզբում ուսանողներին խորհուրդ տրվեց կարդալ Նոր Կտակարանն
ամբողջությամբ։ Իմացեք, թե ինչպես են ձեր ուսանողները կատարում այդ նպատակը և
անհրաժեշտության դեպքում աջակցեք և խրախուսեք նրանց։ Այդ նպատակը կատարելիս,
ուսանողներին խրախուսեք շարունակել սուրբ գրությունների ամենօրյա
ուսումնասիրությունը, որպեսզի նրանք շարունակեն ստանալ դրանից եկող
օրհնությունները։

Հայտնություն 8–9
Հովհաննեսը տեսնում է յոթերորդ կնիքի բացումը

Ուսանողներին բաժանեք զույգերի և հանձնարարեք նրանց իրենց
զուգընկերներին բացատրել, թե ինչ են սովորել Հայտնություն 6–7
գլուխների ուսումնասիրությունից, որի շնորհիվ կարող են ուրախ ու
դրական լինել անորոշության և խառնաշփոթի մեջ։

Գրատախտակին գրեք հետևյալ սկզբունքը, որը բացահայտեցիք նախորդ
դասի ժամանակ․ Եթե մենք նեղություններին հավատարմորեն
դիմանանք և մաքրվենք Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով, մենք
Աստծո հետ կվայելենք սելեստիալ փառքը։ Խրախուսեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է այդ սկզբունքն առնչվում այս դասի
ժամանակ քննարկվող իրադարձություններին։

Հետևյալ աղյուսակը բաժանեք թերթիկների տեսքով, կամ գծեք այն
գրատախտակին․
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• Համաձայն այդ աղյուսակի,
Հայտնության գրքի քանի՞
հատվածներ են առնչվում
առաջին վեց կնիքների
իրադարձություններին։ (25)

• Քանի՞ հատվածներ են
առնչվում յոթերորդ կնիքի
իրադարձություններին։ (211 + 15
= 226)

Նշեք, որ Հովհաննեսը յոթերորդ
հազարամյակի ժամանակաշրջանի
իրադարձությունների մասին
ավելի շատ գրեց, քան մյուս
ժամանակաշրջաններին
վերաբերող իրադարձությունների
մասին։ Հատկապես նա գրեց այն
իրադարձությունների մասին,
որոնք տեղի կունենան յոթերորդ
կնիքը բացելուց մինչև Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան
ժամանակահատվածը։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր
Հովհաննեսը կենտրոնացել յոթերորդ կնիքի
իրադարձությունների վրա։

Ամփոփեք Հայտնություն 8․1–6 հատվածները և բացատրեք, որ այդ
հատվածները նկարագրում են, թե ինչպես է Փրկիչը բացում յոթերորդ
կնիքը։ Հովհաննեսը տեսավ յոթ հրեշտակների, որոնց տվեցին յոթ
փողեր։ Հնում, փողերի օգնությամբ «պատերազմի ահազանգ ու
ազդանշան էին տալիս կամ հայտարարում թագավորների ժամանումը»
(Ջերալդ Ն․ Լանդ, “Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation,”
Ensign, Dec. 1987, 50)։ Այս դեպքում, փչելով փողերը ազդարարում էր
տարբեր պատուհասների և ավերածությունների սկիզբը, որը
նախապատրաստում էր Հիսուս Քրիստոսի հազարամյա իշխանությանը։

Հանձնարարեք ուսանողներին թղթի վերևում կամ իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում կամ դասարանային
տետրերում գրել «Յոթերորդ կնիքը», և նույն էջի ներքևում, իրար տակ,
նկարել յոթ փողեր։

Հետևյալ հատվածների հղումները գրեք գրատախտակին, սակայն բաց
թողեք հղումներին առնչվող հարցերը։ Հանձնարարեք ուսանողներին այդ
հղումները գրել իրենց տետրերում նկարած փողերի կողքին․

Առաջինը․Հայտնություն 8․7 Ի՞նչ պատահեց այն ամենի
արդյունքում, երբ «կարկուտ ու անձրև» տեղաց երկրի վրա այն

բանից հետո, երբ առաջին հրեշտակը հնչեցրեց փողը։
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Երկրորդը․Հայտնություն 8․8–9 Ի՞նչ երեք բաներ հաջորդեցին, երբ
երկրորդ փողը հնչեց։

Երրորդը․Հայտնություն 8․10–11 Ի՞նչ էր ընկնող աստղի անունը։
(Բացատրեք, որ օշինդրը դառը խոտաբույս է, որի միջոցով

արտահայտում են «դառը աղետը կամ վիշտը» [Bible Dictionary,
“Wormwood”]։) Ի՞նչ պատահեց, երբ այն ընկավ։

Չորրորդը․Հայտնություն 8․12 Չորրորդ փողը փչելուց հետո, ի՞նչ
երեք բան կիսով չափ խամրեցին։

Հինգերորդը․Հայտնություն 9․1–3 Ի՞նչ դուրս եկավ անդունդի
գուբից, երբ հինգերորդ հրեշտակը բացեց այն։

Վեցերորդը․Հայտնություն 9․13–16, 18 Որքա՞ն զինվոր էր
մասնակցում այն մեծ պատերազմին, որը Հովհաննեսը տեսավ

վեցերորդ փողը փչելուց հետո։ Մարդկության ո՞ր մասը սպանվեց այդ
պատերազմի ժամանակ։

Յոթերորդ․Հայտնություն 11․15

Դասարանը բաժանեք վեց խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին
հանձնարարեք գրատախտակին գրված առաջին վեց հատվածների
հղումները (եթե ձեր դասարանը փոքր է, կարող եք որոշ խմբերի
հանձնարարել մեկից ավելի հատվածներ)։ Հանձնարարեք խմբերին
իրենց նշանակված հատվածները խմբերով բարձրաձայն կարդալ և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ պատահեց փողերը հնչելուց հետո։
Հանձնարարեք նրանց, որպեսզի իրենց պատասխանները գրեն իրենց
տետրերի համապատասխան փողի կողքին։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
մեկական ուսանողի հրավիրեք կիսվել իրենց մտքերով։ Հանձնարարեք
ուսանողներին իրենց խմբերի պատասխանները գրել իրենց տետրերի
համապատասխան փողերի կողքին։ Ուսանողների պատասխաններից
հետո անհրաժեշտության դեպքում տվեք այն հարց(եր)ը, որոնք
համապատասխանում են իրենց խմբերին նշանակված հատվածներին։

• Նախորդ դասի ընթացքում սովորած սկզբունքն ինչպե՞ս կարող է օգնել
այն մարդկանց, ովքեր ապրում են յոթերորդ կնիքի
իրադարձությունների ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
9.20-21 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես կվարվեն այդ պատուհասների
ժամանակ կենդանի մնացած ամբարիշտները։ Հրավիրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց գտած նյութով:

• Ի՞նչ է դա մեզ սովորեցնում այս ժողովրդի ամբարշտության մասին։
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Հայտնություն 10
Հրեշտակը հրահանգում է Հովհաննեսին այս վերջին օրերում նրա
առաքելության մասին

Բացատրեք, որ Հայտնություն 10 գլուխը դադար է հանդիսանում յոթերորդ
փողը հնչելու և նրա հետ առնչվող պատուհասների պատմության միջև։
Այս բաժնում մենք կարդում ենք, որ Հովհաննեսին հրահանգեց մեկ այլ
հրեշտակ։

Գրատախտակին գրեք Քաղցր և Դառը բառերը։

• Կյանքում ո՞ր փորձառություններն են համարվում քաղցր և դառը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 10․1–3
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ուներ հրեշտակն իր ձեռքին։

• Ի՞նչ ուներ հրեշտակն իր ձեռքին։

Հրավիրեք երկու ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 10.8-11 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե Հովհաննեսին ինչ հաձնարարվեց
անել գրքի հետ։

• Հովհաննեսին ի՞նչ հաձնարարվեց անել գրքի հետ։ Ի՞նչ համ ուներ այն։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Վարդապետություն
և Ուխտեր 77.14 հատվածը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել
նրանց և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ էր խորհրդանշում այն, որ
Հովհաննեսն ուտում էր գիրքը։

• Համաձայն այս հատվածի, ի՞նչ էր խորհրդանշում այն, որ Հովհաննեսն
ուտում էր գիրքը։ Հովհաննեսի կողմից իր առաքելության ընդունումը,
որպեսզի օգնի «հավաքել Իսրայելի ցեղերը» և «վերականգնելու ամեն
բան» վերջին օրերում։)

Նշեք, որ Հովհաննեսին օրհնություն տրվեց, որ նա չի մահանա, որպեսզի
մարդկանց բերի դեպի Փրկիչը (տես ՎևՈւ 7․1–4)։

• Իր առաքելությունը կատարելիս, ի՞նչ փորձառություն քաղցր կլինի
Հովհաննեսի համար։ Ի՞նչը կարող է դառը լինել:

Հայտնություն 11
Հովհաննեսը տեսնում է Երուսաղեմում սպանված երկու մարգարեներին և
յոթերորդ փողի հնչեցումը։
Բացատրեք, որ Հայտնություն 11 գլուխը սկսվում է այն
իրադարձությունների նկարագրությամբ, որոնք կնախորդեն յոթերորդ
փողի հնչելուն և Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին։ Այդ ժամանակ
ամբարիշտներն ավելի մեծ զորություն և վերահսկողություն կունենան
երկրի վրա, և մի բանակ կփորձի նվաճել Երուսաղեմը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 11.3-6
հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
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ուշադրություն դարձնել , թե այդ ժամանակ Երուսաղեմում ինչ են անելու
երկու վկաները։

• Ի՞նչ են անելու երկու վկաները։

• Ի՞նչ կնշանակի, որ «կրակ [դուրս կգա] նրանց բերանից»։ (հատված 5):
(Դա կարող է խորհրդանշել նրանց վկայությունների զորությունը [տես
Երեմիա 5․14, 20․9]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Վարդապետություն
և Ուխտեր 77.15 հատվածը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ովքեր կարող են լինել այդ երկու
վկաները։ Խնդրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
11․7–12 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի այդ երկու մարգարեների հետ,
երբ նրանք ավարտեն իրենց ծառայությունը հրեաների մեջ։

• Ինչպե՞ս ամբարիշտները կարձագանքեն, երբ այդ երկու վկաները
սպանվեն։

• Մահից երեք և կես օր հետո ի՞նչ կպատահի այդ երկու վկաների հետ։

• Ինչպե՞ս կարձագանքեն մարդիկ, երբ այդ երկու վկաները հարություն
առնեն մահացածներից և համբարձվեն երկինք։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
11.13-15 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի յոթերորդ փողը հնչելուց առաջ
և հնչելու ժամանակ։ Հանձնարարեք ուսանողներին իրենց տետրերում
գրել յոթերորդ փողի կողքին գրել իրենց մտքերը։

• Յոթերորդ փողը հնչելուց հետո, ո՞վ կթագավորի «աշխարհի
թագավորությունները» (հատված 15):

Ամփոփեք Հայտնություն 11․16–19 հատվածները և բացատրեք, որ 24
երեցները գոհություն և գովք են հայտնում Աստծուն արդարներին
պարգևատրելու և ամբարիշտներին պատժելու համար։ Հովհաննեսը
տեսիլքում տեսավ նաև Աստծո երկնային տաճարը և ուխտի
տապանակը, որը խորհրդանշում էր Աստծո ներկայությունը։

Ավարտեք այսօրվա դասը և ձեր խոսքերով գոհություն և գովք հայտնեք
Աստծուն Իր բարության և արդարության համար։
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հայտնություն 1–11
(Մաս 31)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Հայտնություն 1-11 (մաս 31)-ից ուսանողների ուսումնասիրած իրադարձությունների, վարդապետությունների

և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր դասի մի մաս: Ձեր
ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն մի քանիսի վրա:
Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ խորհեք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Հայտնություն 1–3)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հովհաննես Առաքյալի հայտնությունը, նրանք սովորեցին, որ երբ մենք
կարդանք, փորձենք հասկանալ և հնազանդվել Տիրոջ խոսքերին, մենք կօրհնվենք։ Հովհաննեսն ուսուցանեց

Եկեղեցու անդամներին, որ Հիսուս Քրիստոսը հետևում ու հոգ է տանում Իր հավատարիմ հետևորդներին, և
որ Նա հարություն առած և փառավորված էակ է, ով զորություն ունի մահվան և դժոխքի վրա։ Ուսանողները

նաև սովորեցին, որ եթե մենք բացենք դուռը Փրկիչի առաջ, Նա ներս կմտնի և կընթրի մեզ հետ։

Օր 2 (Հայտնություն 4-5)
Այս դասի ընթացքում ուսանողները կարդացին Աստծո Գառի վերաբերյալ Հովհաննեսի տեսիլքի մասին և
սովորեցին հետևյալ ճշմարտությունները․ Եթե մենք ընդունենք Երկնային Հոր մեծությունը, մենք
կցանկանանք երկրպագել և փառաբանել Նրան։ Հիսուսը Քրիստոսն այն միակն է, ով արժանի և ունակ է
փրկագնելու մեզ։ Եթե մենք ընդունենք և երախտապարտ լինենք այն ամենի համար, ինչ Երկնային Հայրն ու
Հիսուս Քրիստոսն են արել մեզ, նրանց երկրպագելու և փառաբանելու ցանկությունը կաճի։

Օր 3 (Հայտնություն 6–7)
Երբ ուսանողները սովորեցին յոթ կնիքների մասին, նրանք բացահայտեցին, որ եթե մենք նեղություններին
հավատարմորեն դիմանանք և մաքրվենք Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով, մենք Աստծո հետ
կվայելենք սելեստիալ փառքը։

Օր 4 (Հայտնություն 8-11)
Ուսանողները կրկնեցին 3-րդ դասի ժամանակ բացահայտած սկզբունքը և սովորեցին յոթերորդ կնիքը
բացելու Հովհաննեսի տեսիլքի մասին։

Նախաբան
Այս դասը կօգնի ուսանողներին հասկանալ, թե Տերն ինչ կանի մեզ
համար, քանի որ նա ճանաչում և սիրում է մեզ։ Բացի դրանից, այն կօգնի
ուսանողներին հասկանալ, թե ինչ պետք է անեն, որպեսզի ձեռք բերեն
հավերժական կյանքը։
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Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 2–3
Հովհաննեսը Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն է գրում յոթ եկեղեցիների
ղեկավարներին

Նշում․ Յոթ Եկեղեցիներին տված Տիրոջ ցուցումների մասին ավելին
իմանալու համար կարող եք օգտվել Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկից
(Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014), 531–32։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Երեխաների
Միության գերագույն նախագահության նախկին անդամ քույր Սիդնի Ս.
Ռեյնոլդսի հետևյալ պատմությունը։ Հորդորեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել, թե այս պատմությունից ինչ կարող են սովորել
Տիրոջ մասին։

«Երեխաների Միության գերագույն նախագահությունից Քույր Գեյլ Կլեգը
երկար տարիներ ամուսնու հետ ապրել է Բրազիլիայում։ Վերջերս,
Երեխաների Միության գործերով ժամանեց Ճապոնիա։ Կիրակի օրը
աղոթատուն մտնելով նա ճապոնացի սրբերի մեջ անմիջապես նկատեց
Բրազիլիայից մի ընտանիքի։ … Նա միայն մեկ րոպե ուներ նրանց
ողջունելու համար, բայց հասցրեց նկատել, որ թեև մայրն ու երեխաները

ուրախ էին, սակայն հայրը բավականին զուսպ էր։ «Ես դեռ ժողովից հետո ժամանակ
կունենամ զրուցելու նրանց հետ»,- մտածեց նա և արագ բարձրացավ բեմ։ Նրա ելույթն
անգլերեն լեզվով էր, որը թարգմանվեց ճապոներեն, որից հետո նա զգաց, որ պետք է
վկայություն բերի պորտուգալերենով։ Նա տատանվում էր, քանի որ պորտուգալերենի
թարգմանիչներ չկային և մարդկանց 98 տոկոսը չէր հասկանա իր խոսքերը։

Ժողովից հետո այդ ընտանիքի հայրը մոտեցավ նրան ու ասաց․ «Գիտեք քույր, այստեղ
սովորույթներն այնքան տարբեր են, և ես միայնակ եմ զգում։ Դժվար է Եկեղեցի հաճախել և
ոչինչ չհասկանալ։ Երբեմն մտածում եմ, որ լավ կլիներ մնայի տանը և սուրբ գրություններ
կարդայի։ Ես ասացի կնոջս․ «Մեկ անգամ ևս կփորձեմ»,- և եկա այսօր՝ մտածելով, որ սա
վերջին անգամը կլինի։ Երբ դուք ձեր վկայությունը բերեցիք պորտուգալերենով, Հոգին
դիպչեց սրտիս և զգացի, որ իրոք պատկանում եմ այս եկեղեցուն։ Աստված գիտի, որ
այստեղ եմ, և Նա կօգնի ինձ» («Նա ճանաչում և սիրում է մեզ», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2003, 76)։

• Այս փորձառությունից ի՞նչ ենք սովորում Տիրոջ մասին։

Հետևյալ անավարտ արտահայտությունը գրեք գրատախտակին․ Քանի որ
Տերը ճանաչում է բոլորիս … Հրավիրեք ուսանողներին Հայտնություն 2–3
գլուխներն ուսումնասիրելիս փնտրել այն ճշմարտությունները, որոնց
օգնությամբ նրանք կհասկանան, թե ինչ կարող է Տերն անել նրանց
համար, քանի որ Նա ճանաչում է նրանց։

Բացատրեք, որ Հայտնություն 2–3 գլուխներում Հովհաննես Առաքյալը
գրել է Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը՝ ուղղված Փոքր Ասիայի (այսօրվա
Թուրքիայի) յոթ եկեղեցիներին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
2․1–3, 6 հատվածները։ Դասարանին անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Տերն ինչ գիտեր Եփեսոսի Սրբերի մասին։
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• Ի՞նչ գիտեր Տերը Եփեսոսի Սրբերի մասին։ (Բացատրեք, որ
Նիկողայոսյաններ բառը հատված 6ում վերաբերում է մի խումբ
մարդկանց, ովքեր պնդում էին, որ կարող են սեռական բնույթի մեղքեր
գործել և չպատժվել, քանի որ Աստծո շնորհը կօգնի նրանց [տես Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց (Bible Dictionary), «Նիկողայոսականներ»]։)

Նշեք, որ այս հատվածներում Տերը գովում կամ փառաբանում է Սրբերի
բարի գործերը։ Գրատախտակին գրված նախադասությունն ավարտեք
այնպես, որ կարդացվի․ Քանի որ Տերը ճանաչում է բոլորիս, Նա կարող է մեզ
անհատապես գովել …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 2․4–5
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ուրիշ ինչ գիտեր Տերը գիտեր Եփեսոսի
Սրբերի մասին։

• Ուրիշ ի՞նչ գիտեր Տերը Եփեսոսի Սրբերի մասին։

Նշեք, որ Տերը ուղղում էր անում Սրբերին իրենց կատարած մեղքերի
պատճառով։ Գրատախտակին գրված նախադասությունն ավարտեք
այնպես, որ կարդացվի․ Քանի որ Տերը ճանաչում է բոլորիս, Նա կարող է
մեզ անհատապես գովել և ուղղում անել։

• Մենք ինչպե՞ս կարող ենք անհատական գովասանք և ուղղում ստանալ
Տիրոջից։ (Մեր անձնական աղոթքների, սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության, Եկեղեցու ղեկավարներից և ծնողներից
խորհուրդների և հայրապետական օրհնությունների միջոցով։)

• Իմանալով, որ Տերն անհատապես կարող է գովել ու ուղղել մեզ,
ինչպե՞ս կարող ենք բարելավել սուրբ գրությունների անհատական
ուսումնասիրությունն ու աղոթքը։ Ինչպե՞ս կարող է դա ազդել նրա
վրա, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում Եկեղեցու ղեկավարներին և
ծնողներին։

• Ինչո՞ւ մենք պետք է անհատական գովասանք և ուղղում փնտրենք
Տիրոջից։

• Ե՞րբ եք զգացել, որ Տերն անհատական գովասանք և ուղղում է տալիս
ձեզ։ Այդ փորձառության ժամանակ ինչպե՞ս համոզվեցիք, որ Տերն
անձնապես ճանաչում է ձեզ։ (Հիշեցրեք ուսանողներին, որ չկիսվեն
սուրբ կամ խիստ անձնական փորձառություններով։ Դուք նույնպես
կարող եք կիսվել փորձառությամբ։)

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե իրենց կարծիքով, Տերն ինչ
արարքների համար կարող է նրանց գովել և ինչ մտքերի ու վարքագծի
համար կարող է նրանց ուղղել։ Խրախուսեք նրանց նպատակ
դնել՝ապաշխարել, երբ Տերն ուղղում է նրանց։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 2․7
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ է Տերը խոստացել նրանց, ովքեր կհաղթեն կամ
հավատարմորեն կդիմանան մինչև վերջ։
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• Տերն ի՞նչ է խոստացել նրանց, ովքեր կհաղթեն կամ հավատարմորեն
կդիմանան մինչև վերջ։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «ուտել կյանքի ծառից»։ (հատված 7)։

• Անհատական ուղղումից հետո այդ խոստացված օրհնությունն
ինչպե՞ս օգտակար եղավ Եփեսոսի Սրբերի համար։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ բացի Եփեսոսի եկեղեցու անդամներին
դիմելուց, Տերը նաև դիմեց Փոքր Ասիայի այլ Եկեղեցիներին։

Դասարանը բաժանեք հինգ խմբի և յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարեք
հետևյալ հղումները․

1. Հայտնություն 2․8–11

2. Հայտնություն 2.12–17

3. Հայտնություն 2․18–29, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն
2․26–27 (Աստվածաշնչի հավելվածում)

4. Հայտնություն 3․1–6, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 3․1
(Հայտնություն 3․1, տողատակի գրառում ա), Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հայտնություն 3․2 (Հայտնություն 3․2, տողատակի
գրառում ա)

5. Հայտնություն 3․7–13

Հանձնարարեք ուսանողներին խմբերով կարդալ իրենց հանձնարարված
հատվածները և փնտրել այն խորհուրդը, որը Տերը տվեց Սրբերին և այն
օրհնությունները, որոնք նրանք կստանան, եթե անեն դա։ Բացատրեք, որ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին
ուսուցանել է, որ Հայտնություն 2․17 հատվածում նշված «Թաքցրած
մանանան» «կյանքի հացն է, Աստծո բարի խոսքն է և Նրա
վարդապետություններն է, ով կյանքի հացն է՝ այն ամենն, ինչ թաքցրած է
հեշտասեր [կամ աշխարհիկ] մտքից։ Նրանք, ովքեր ուտում են այն, երբեք
չեն քաղցի, և ի վերջո հավերժական կյանքը նրանց ժառանգությունը
կդառնա» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:451)։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից
մեկական ուսանող կարող է կիսվել իր խմբի մտքերով։ Հանձնարարեք
որևէ ուսանողի գրատախտակին գրել (Հայտնություն 2․7 հատվածի
խոստացված օրհնության տակ) յուրաքանչյուր խմբի բացահայտած
խոստացված օրհնությունը (տես Հայտնություն 2․11, 17, 26, 3․5, 12)։ Բոլոր
օրհնությունները նշելուց հետոընդգծեք, որ այդ խոստումներից
յուրաքանչյուրը վերաբերում է վեհացման օրհնությունների ստանալուն,
որը տեղի կունենա, եթե մենք հավատարմորեն համբերենք մինչև վերջ։

• Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածից այն մասին, թե ինչ պետք է
անենք վեհացման օրհնությունները ստանալու համար։ (Օգնեք
ուսանողներին բացահայտել նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե մենք
հաղթենք, ապա կստանանք վեհացման օրհնությունները։)

Բացատրեք, որ վեհացման օրհնությունները ստացող մարդիկ նրանք են,
ովքեր Աստծո շնորհի միջոցով հաղթահարում են բոլոր խոչընդոտները,
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որոնք խանգարում են նրանց վերադառնալ Նրա մոտ։ Դրանց թվում են
աշխարհիկ լինելը, փորձությունները, մեղքը և մահը։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել այն մասին, թե ինչ պետք է
հաղթահարեն իրենց կյանքում։ Հրավիրեք նրանց աղոթել և օգնություն
խնդրել Երկնային Հորից, որպեսզի հաղթահարեն այն խոչընդոտները,
որոնք կարող են խանգարել նրանց՝ վերադառնալու Նրա մոտ։ Վկայեք, որ
Երկնային Հայրը կարող է օգնել հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ։

Հաջորդ մասը (Հայտնություն 12–22)
Հարցրեք ուսանողներին, թե արդյոք նրանք երբևէ մտածել են Վերջին
դատաստանի և այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են
ունեցել նախաերկրային կյանքում։ Հովհաննես Առաքյալն ի՞նչ է գրել
Երկնային պատերազմի մասին։ Որքա՞ն մարդ դուրս նետվեց սատանայի
հետ։ Ինչպիսի՞ն կլինի Վերջին դատաստանը։ Ինչի՞ համար կդատվենք,
երբ կանգնենք Աստծո առաջ։ Ինչպե՞ս Հովհաննեսը նկարագրեց
սելեստիալ շքեղությունը։ Բացատրեք, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում
Հայտնություն 12–22 գլուխներն ուսումնասիրելիս նրանք կիմանան այդ
հարցերի պատասխանները։
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ԴԱՍ 156

Հայտնություն 12-13
Նախաբան
Հովհաննեսը տեսավ մի տեսիլք, որտեղ վիշապը
սպառնում էր մի կնոջ և նրա երեխային, որը
խորհրդանշում է սատանայի փորձերը՝ կործանելու
Տիրոջ Եկեղեցին և նրա հավատարիմ անդամներին։

Հովհաննեսը գրեց երկնքում տեղի ունեցող պատերազմի
և աշխարհի թագավորությունների մասին, ովքեր
կպատերազմեն Աստծո հետևորդների հետ։

Ուսուցման առաջարկներ

Նախքան ուսուցանելը, ուսումնասիրեք սուրբ գրության հատվածը

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնն ուսուցանել է․ ««Նախքան դուք կկարողանաք ամրացնել
ձեր ուսանողներին, կարևոր է, որ դուք ուսումնասիրեք արքայության
վարդապետությունները և ուսումնասիրեք ավետարանը և ուսանելով, և հավատով»։ (“The
Gospel Teacher and His Message” [address to religious educators, Sept. 17, 1976], 5, Church
History Library, Salt Lake City)։ Ուշադիր ուսումնասիրեք դասերի սուրբ գրությունների
հատվածները և խորհեք դրանցում պարունակվող վարդապետություններն ու
սկզբունքները։ Ձգտեք մեծացնել ձեր հավատն այդ ճշմարտությունների մասին։

Հայտնություն 12
Հովհաննեսին ցույց է տրվում, որ սատանան և նրա հրեշտակները մշտապես
պատերազմել են Տիրոջ և Նրա Եկեղեցու դեմ։
Դասից առաջ արտագրեք հետևյալ համընկնումների վարժությունը
գրատախտակին։ Դասը սկսվելուց հետո հանձնարարեք մի քանի
ուսանողների որպեսզի ձախ կողմում գրված սպառնալիքները գծերով
միացնեն աջ կողմում թվարկված այդ սպառնալիքների դեմ պայքարելու
եղանակների հետ։

Սպառնալիքներ Սպառնալիքների դեմ պայքարելու
եղանակներ

Արևայրուք Հայտնություն 12 գլխի ճշմարտությունները

Թշնամու զորքեր Դեղամիջոց կամ հանգիստ

Հիվանդություն Արևապաշտպան քսուք
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Սպառնալիքներ Սպառնալիքների դեմ պայքարելու
եղանակներ

Մեղք և հանցանք Ապաշխարություն և վստահություն առ Հիսուս
Քրիստոսը

Սատանայի
ազդեցությունները

Պատերազմի զենքեր

• Վերջերս այդ սպառնալիքներից ո՞ր մեկի հետ եք պայքարել։ Ձեր
կարծիքով, ո՞ր մեկն է ամենավտանգավորը։ Ինչո՞ւ:

Հանձնարարեք ուսանողներին Հայտնություն 12 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այն ճշմարտությունները, որոնց օգնությամբ կարող են պայքարել
սատանայի ազդեցությունների դեմ։ Բացատրեք, որ Հայտնություն 12–14
գլուխներն արձանագրում են ընդմիջում կամ դադար՝ յոթերորդ կնիքի
իրադարձությունների Հովհաննեսի տեսիլքից առաջ։ Միգուցե Տերը
ցանկանում էր, որ Հովհաննեսը հասկանար Հայտնություն 11․15 հատվածի
«այս աշխարհի թագավորությունները» և «մեր Տիրոջ
թագավորությունները» արտահայտությունների իմաստը։

Ուսանողներին ցույց տվեք կնոջ և
նրա հետևում կանգնած վիշապի
ուղեկցող նկարը։ Հրավիրեք
ուսանողներին խորհել, թե ինչ
կարող են ներկայացնել այս
խորհրդանիշերը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
12․1–2, 5 հատվածները։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել
նրան և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչ տեղի ունեցավ այդ կնոջ հետ։
Բացատրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության մեջ 5-րդ
հատվածը գալիս է անմիջապես
2-րդ հատվածից հետո։

• Ի՞նչ պատահեց այդ կնոջ հետ։
(Նա ծնեց մի որդի, ով «պիտի
բոլոր ազգերին հովուէ» [5-րդ հատված]։)

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «պիտի բոլոր ազգերին երկաթէ
գաւազանով հովուէ» (հատված 5): (Երեխան կօգտագործի երկաթե
գավազան, որը կարող է խորհրդանշել ավետարանը, քահանայությունը
և Աստծո խոսքն ու զորությունը, որպեսզի արդարությամբ ղեկավարի
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աշխարհի ազգերին [տես Բրյուս Ռ․ Մակքոնկի Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. (1965–73), 3:517]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 12․3–4
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել այդ հատվածներում նկարագրված
խորհրդանիշերին։

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարող են ներկայացնել 1–5 հատվածների
խորհրդանիշերը։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հայտնություն 12․7–8 հատվածները (Աստվածաշնչի
հավելվածում)։ Խնդրեք նրանց ուշադրություն դարձնել, թե ինչ են
խորհրդանշում վիշապը, կինը և երեխան։

• Ըստ Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 12․7–8
հատվածների, ի՞նչ են խորհրդանշում Հովհաննեսի տեսիլքի վիշապը,
կինը և երեխան։ (Վիշապը խորհրդանշում է սատանային [տես
հատված 8], կինը խորհրդանշում է «Աստծո եկեղեցին», իսկ երեխան
խորհրդանշում է «մեր Աստծո և նրա խաչի թագավորությունը»
[հատված 7], որն այն քաղաքական թագավորությունն է, որը Տերը
կհաստատի հազարամյակի ընթացքում և որի շնորհիվ Նա
կղեկավարի բոլոր ազգերին։ [Տես New Testament Student Manual (Church
Educational System manual, 2014), 550–52, այս հատվածների մասին
ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար։])

• Ըստ Հայտնություն 12․4, ո՞րն էր վիշապի մտադրությունը։ Ձեր
կարծիքով, ինչո՞ւ էր սատանան այդքան ջանասիրաբար փորձում
կործանել Աստծո և խաչի թագավորությունը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 12․6
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ արեց կինը վիշապի սպառնալիքների պատճառով։

• Ի՞նչ պատահեց այդ կնոջ հետ։ Ի՞նչ կարող է դա խորհրդանշել։ (Կնոջ
փախուստն անապատ խորհրդանշում է Եկեղեցին, որն ընկնում է մեծ
Ուրացության մեջ և խորհրդանշում է Առաքյալների մահից հետո
քահանայության հեռացումը երկրի վրայից [տես նաև ՎևՈւ 86․3]։)

Բացատրեք, որ երբ Հովհաննեսը տեսավ կնոջն ու երեխային սպառնացող
վիշապին, նա ականատես եղավ սատանայի և Աստծո Սրբերի միջև
Երկնքում տեղի ունեցող պատերազմին։ Հանձնարարեք մի քանի
ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հայտնություն 12․6–11 (Աստվածաշնչի հավելվածում)։
Դասարանի մի կեսին հանձնարարեք փնտրել, թե ինչ պատահեց
սատանայի հետ երկնքում տեղի ունեցող պատերազմում, իսկ մյուս
կեսին հանձնարարեք փնտրել, թե ինչպես Աստծո Սրբերը հաղթեցին
սատանային և նրա հետևորդներին։

• Ի՞նչ պատահեց սատանային և նրա հետևորդներին։ (Կարող եք նշել,
որ Հայտնություն 12․4 ասում է, որ վիշապի պոչը «քաշում է երկնքի
աստղերի երրորդ բաժինը»։ Սա փոխաբերական իմաստով Երկնային
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Հոր հոգևոր զավակների մի մեծ բազմություն է, ովքեր հետևեցին
սատանային։ Կարող եք նաև բացատրել, որ «Միքայելն ու նրա
հրեշտակները» [Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 12․6]
Ադամն ու Աստծո մյուս արդարակյաց հոգևոր զավակներն են։)

• Համաձայն 11-րդ հատվածի, երկնքի բազմությունն ինչպե՞ս հաղթեց
սատանային։ («Գառի արյունով» կամ Փրկիչի քավության միջոցով և
հավատարիմ մնալով ավետարանի վերաբերյալ իրենց
վկայություններին։ Այդ պատասխանները գրեք գրատախտակին)։

• Ըստ 8-րդ հատվածի, որտե՞ղ ուղարկվեցին սատանան և նրա
հետևորդները ապստամբությունից հետո։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հովհաննես 12․12, 17 (Աստվածաշնչի հավելվածում):
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե
երկնքից դուրս նետվելուց հետո ո՞ւմ հետ սատանան սկսեց
պատերազմել։

• Երկնքից դուրս նետվելուց հետո ո՞ւմ հետ սատանան սկսեց
պատերազմել։

• Համաձայն 11-րդ հատվածի մեր սովորածից, ի՞նչ կարող ենք անել,
որպեսզի մեր օրերում կարողանանք հաղթահարել սատանայի
հարձակումներն ու ազդեցությունը։ (Ուսանողներին օգնեք հասկանալ
նմանատիպ մի սկզբունք․ Մենք կարող ենք հաղթահարել սատանայի
ազդեցությունը՝ Փրկիչի քավության շնորհիվ և հավատարիմ մնալով
ավետարանի վերաբերյալ մեր վկայություններին։ Այս սկզբունքը գրեք
գրատախտակին):

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Յոթանասունից
Երեց Ջեյմս Ջ․ Համուլայի հետևյալ հայտարարությունը։ Դասարանի
ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչպես է սատանան հարձակվում նրանց
սերնդի վրա։

«Այս վերջին օրերին ծնվելու և մեր Հոր ու Նրա Որդու համար աշխատելու
նպատակով պահվածները մեր Հոր առավել խիզախ և ազնվաբարո
որդիներից և դուստրերից են։ Նրանց խիզախությունն ու
ազնվաբարոյությունը դրսևորվել են Սատանայի դեմ մղած նախաերկրային
պայքարում։ …

Քանի որ Աստծո արքայությունը վերականգնվել է երկրի վրա, և դուք մուտք
եք գործել այս աշխարհ, սատանան գիտի, որ ունի միայն «շատ կարճ ժամանակ»
[Հայտնություն 12․12]։ Հետևաբար, Սատանան իր ունեցած ամեն միջոց օգտագործում է
ձեզ մեղքի մեջ ներքաշելու համար։ Նա գիտի, որ եթե կարողանա ձեզ մեղքի մեջ
ներքաշել, կարող է խանգարել, որ դուք ծառայեք լիաժամկետ միսիայում, ամուսնանաք
տաճարում և հավատով ապահովեք ձեր երեխաների ապագան՝ այն ամենը, ինչ
թուլացնում է ոչ միայն ձեզ, այլ նաև Եկեղեցին։ Նա նաև գիտի, որ ոչինչ չի կարող հաղթել
Աստծո արքայությանը, «բացի [իր] ժողովրդի օրինազանցությունից» [Մոսիա 27․13]։
Սխալներ մի կատարեք, նրա պատերազմը կենտրոնացած է այժմ ձեզ վրա» («Հաղթել
չարի դեմ պատերազմում», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 50, 51)։
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• Սատանան և նրա հետևորդներն ինչպե՞ս են փորձում թուլացնել մեզ։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես է սատանան պատերազմ
մղում անձամբ իրենց դեմ։

• Որո՞նք են այն բաները, որոնց միջոցով կարող ենք մեծացնել մեր
հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և ամրացնել Նրա մասին մեր
վկայությունները։ (Ուսանողների պատասխանները գրեք
գրատախտակին:)

Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ երկու հայտարարությունները և
հրավիրեք ուսանողներին պատասխանել դրանցից մեկին իրենց
դասարանային տետրերում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրերում․

1. Գրեք մի փորձառության մասին, երբ ձեր վկայությունը և հավատն առ
Փրկիչի Քավությունն օգնել է ձեզ պայքարել սատանայի
ազդեցությունների դեմ։

2. Գրեք Հիսուս Քրիստոսի քավության մասին ձեր վկայությունը և
բացատրեք, թե ինչպես կարող է Քավությունն օգնել մեզ սատանայի և
նրա հետևորդների դեմ մեր պատերազմում։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողի կիսվել իրենց գրածով:

Խրախուսեք ուսանողներին ընտրել գրատախտակին գրված
գաղափարներից մեկը կամ մի քանիսը և կիրառել դրանք սատանայի ու
նրա հետևորդների դեմ իրենց պայքարում։

Հայտնություն 13
Հովհաննեսը գրում է երկրի թագավորությունների մասին, որոնք զորություն
կստանան սատանայից

Ամփոփեք Հայտնություն 13 հատվածը և հրավիրեք ուսանողներին
բարձրաձայն կարդալ բաժնի ամփոփումը։ (Եթե նախընտրում եք, ապա
կարող եք բացատրել, որ Հովհաննեսը տեսիլքում տեսավ սարսափելի
տեսքով գազանների, ովքեր խորհրդանշում են երկնային ամբարիշտ
թագավորությունները, որոնց վերահսկում է սատանան։ Հովհաննեսը նաև
տեսավ, որ այդ թագավորությունների միջոցով սատանան կեղծ
հրաշքներ և նշաններ կգործի, որպեսզի մոլորեցնի երկրի բնակիչներին։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների կրկնություն
Սեմինարիայի վերջին շաբաթվա ընթացքում կարող եք ուսանողներին
հանձնարարել սուրբ գրությունների սերտման հատվածների
ավարտական ստուգարք։ Կարող եք ուսանողներին խնդրել սովորել
տանը կամ անմիջապես ստուգարքից առաջ։ Ստորև բերված են
ստուգարքի որոշ տարբերակներ, որոնք դուք կարող եք օգտագործել (այդ
մտքերը կարող եք հարմարեցնել ուսանողների կարիքներին)։

Հղումների ստուգարք․ Ուսանողներին սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներից հուշումներ տվեք։ Այդ հուշումները կարող են լինել
հիմնական բառեր, վարդապետություններ կամ սկզբունքներ կամ
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հատվածների ամփոփումներ։ Յուրաքանչյուր հուշումից հետո
հրավիրեք ուսանողներին հատվածների հղումները գրել թղթի վրա։

Վարդապետության ստուգարք․ Գրատախտակին թվարկեք հիմնական
վարդապետությունները։ Հանձնարարեք ուսանողներին թվել սուրբ
գրությունների սերտման հատվածների համապատասխան հղումները
յուրաքանչյուր վարդապետության տակ։ Դա կարող են անել սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները հիշելով կամ սուրբ գրությունների
սերտման հատվածների ցուցակի օգնությամբ։

Հիշողության ստուգարք․ Հրավիրեք ուսանողներին սուրբ գրությունների
սերտման հատվածներից մտաբերած բառերի և սկզբունքների
օգնությամբ բացատրել հիմնական վարդապետություններից մի քանիսը։
Հրավիրեք նրանց գրի առնել իրենց բացատրությունները և կարդալ
դրանք դասարանի առաջ։

Չմոռանաք գովել ձեր դասարանին այդ հիմնական սուրբ գրությունների
սերտման հատվածները և հիմնական վարդապետությունները սովորելու
համար։ Վկայեք այն հոգևոր ուժի և վկայության մասին, որոնք մենք
կարող ենք ստանալ, եթե սովորենք սուրբ գրությունների սերտման
հատվածները և վարդապետությունները։
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ԴԱՍ 157

Հայտնություն 14–16
Նախաբան
Տեսիլքի մեջ Հովհաննես Առաքյալը տեսնում է, որ մի
հրեշտակ վերականգնում է Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանը վերջին օրերում։ Նա նաև լսեց մի ձայն
երկնքից, որը նկարագրում էր այն օրհնությունները,
որոնք ստանում են բոլոր նրանք, ովքեր հավատարիմ են

եղել Տիրոջը։ Հովհաննեսը տեսավ արդարների և
ամբարիշտների ժողովումը վերջին օրերում և Աստծո
դատաստանները, որոնք թափվեցին
ամբարիշտների վրա։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 14
Հովհաննեսը տեսնում է ավետարանի վերականգնումը և արդարների ու
ամբարիշտների ժողովումը
Հետևյալ նախադասությունը գրեք գրատախտակին․ Հնարավոր է արդյո՞ք
խաղաղություն ունենալ, երբ աշխարհը լի է ամբարշտություններով, աղետներով և
բռնություններով։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների կիսվել իրենց պատասխաններով և
մեկնաբանել դրանք։

Հանձնարարեք ուսանողներին Հայտնություն 14–16 գլուխներն
ուսումնասիրելիս փնտրել այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք մինչև
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը կարող են խաղաղություն
պարգևել նրանց այս չար ու աղմկոտ աշխարհում։

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Հայտնություն 1-13, Հովհաննես
Առաքյալը մի տեսիլք տեսավ վերջին օրերի մասին։ Իր տեսիլքում նա
տեսավ աղետներ, որոնք կգան ամբարիշտների վրա։ Նա նաև տեսավ, թե
ինչի շնորհիվ արդարները խաղաղություն կունենան։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 14․1–5
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հովհաննեսի տեսիլքի, ինչ էր տեղի
ունենում վերջին օրերում։

• Ըստ Հովհաննեսի տեսիլքի, ի՞նչ էր տեղի ունենում վերջին օրերում։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ 144000 հոգին Իսրայելի տասներկու ցեղերի
այն քահանայապետերն են, ովքեր կկարգվեն բոլոր ազգերի միջից,
որպեսզի սպասավորեն ավետարանը և մարդկանց բերեն դեպի
Եկեղեցին (տես Հայտնություն 7․4–8, ՎևՈւ 77․11)։

• Համաձայն 4-5 հատվածների, ինչպե՞ս Հովհաննեսը նկարագրեց 144000
քահանայապետերին, ովքեր կսպասավորեին ավետարանը ողջ
երկրով մեկ։ (Բացատրեք, որ «կանանց հետ չխառնվեցան»
արտահայտությունը [4-րդ հատված] նշանակում է, որ նրանք
մաքրաբարո էին, «նրանց բերանում նենգություն չգտնվեցավ»
արտահայտությունը [5-րդ հատված] նշանակում է, որ նրանք ազնիվ ու
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անկեղծ էին, իսկ «անարատ են» [5-րդ հատված] նշանակում է, որ
նրանք մաքուր էին մեղքից։)

• Ձեր կարծիքով, մաքրաբարո, ազնիվ և մաքուր լինելն ինչպե՞ս կարող
էր օգնել 144000 քահանայապետերին տանել ավետարանը ուրիշներին։

Բացատրեք, որ վերջին օրերի մասին տեսած տեսիլքում Հովհաննեսը
տեսավ երեք հրեշտակների։ Հանձնարարեք երեք ուսանողների
ներկայացնել երեք հրեշտակների (այդ ուսանողները կարող են մնալ
իրենց տեղերում)։ Հանձնարարեք առաջին հրեշտակին ներկայացնող
ուսանողին բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 14․6 հատվածը։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե
ինչ ուներ հրեշտակը։

• Ի՞նչ ուներ հրեշտակը։

Առաջին հրեշտակին ներկայացնող ուսանողին հանձնարարեք
բարձրաձայն կարդալ Վարդապետություն և Ուխտեր 133․36–37
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ արեց հրեշտակը հավիտենական
ավետարանի հետ։

• Ի՞նչ արեց հրեշտակը հավիտենական ավետարանի հետ։

Ցուցադրեք Մորոնին հայտնվում է
Ջոզեֆ Սմիթին իր սենյակում
նկարը (Ավետարանի նկարների գիրք
[2009], հմր. 91, տես նաև LDS.org)։
Հրավիրեք որևէ ուսանողի
վերհիշել, թե ինչ պատահեց Ջոզեֆ
Սմիթին Մորոնիի առաջին
այցելության ժամանակ։ (Եթե
ուսանողներն այդ
իրադարձությունները հիշելու
կարիք ունեն, կարող եք հրավիրել
որևէ ուսանողի բարձրաձայն
կարդալ Ջոզեֆ Սմիթ-Պատմություն
1․29–35 հատվածները։)

• Աստծո ղեկավարությամբ, ի՞նչ
տվեց Մորոնին Ջոզեֆ Սմիթին,
որն օգնեց վերականգնելու
ավետարանը երկրի վրա։
(Մորմոնի Գիրքը պարունակող գրանցումները։)
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Ցուցադրեք մի տաճարի նկար, որն
իր վերևում ունի Մորոնի
հրեշտակի արձանը, ինչպես
օրինակ Սոլթ Լեյքի Տաճարի
նկարը, որը գտնվում է Ավետարանի
նկարների գրքում (հմր. 119, տես նաև
LDS.org)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Մորոնի
հրեշտակի արձանը
տեղադրված մեր տաճարների
շատերի վրա։

Բացատրեք, որ համաժողովի իր
ելույթի ժամանակ Նախագահ
Գորդոն Բ․ Հինքլին մեջբերեց
Հայտնություն 14․6 հատվածը և
ապա հայտարարեց, որ
«Հրեշտակը եկավ։ Նրա անունը
Մորոնի է»։ (“Stay the Course—Keep
the Faith,” Ensign, Nov. 1995, 70)։ Հրեշտակը նաև կարող է խորհրդանշել
երկնային բազմաթիվ սուրհանդակներին միասին վերցրած, այդ թվում՝
Մորոնիին, ով աջակցել է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի
վերականգնմանը վերջին օրերում (տես Բրյուս Ռ․ Մակքոնկի, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3․529–31, տես նաև ՎևՈւ 13,
110․11–16, 128․20–21)։

Հանձնարարեք առաջին հրեշտակին ներկայացնող ուսանողին
բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 14․7 հատվածը։ Դասարանի
անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն դարձնել հրեշտակի
խոսքերին։

• Ի՞նչ ասաց հրեշտակը։

• Ո՞րն է «նրա դատաստանի ժամը եկավ» արտահայտության իմաստը։
(Ժամանակը կգա և Հիսուս Քրիստոսը կդատի երկրի բոլոր
մարդկանց։ Նրա դատաստանը կգործի և Երկրորդ Գալուստի
ժամանակ [տես Մաղաքիա 3․1–5], և Վերջին Դատաստանի ժամանակ
[տես 2 Նեփի 9․15]։)

• Ելնելով մեր սովորածից, ո՞րն է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը
վերականգնելու Աստծո պատճառներից մեկը։ (Ուսանողները պետք է
բացահայտեն հետևյալ ճշմարտությունը․ Աստված վերականգնել է
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, որպեսզի նախապատրաստի երկրի
բնակիչներին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին։)

• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը մարդկանց
նախապատրաստում Նրա Երկրորդ Գալուստին։

Հրավիրեք ուսանողներին խորհել, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի
վերականգնված ավետարանը խաղաղություն պարգևել նրանց, մինչ
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ապրում են այս չար ու աղմկոտ աշխարհում։ Հրավիրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց մտքերով:

Հանձնարարեք երկրորդ հրեշտակին ներկայացնող ուսանողին
բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 14․8, իսկ երրորդ հրեշտակին
ներկայացնող ուսանողին հանձնարարեք բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 14․9–11 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ ասացին հրեշտակները։

• Ըստ 8-րդ հատվածի, ի՞նչ ասաց երկրորդ հրեշտակը։ (Բացատրեք, որ
«Բաբելոնն ընկավ» արտահայտության իմաստներից մեկն այն է, որ
օրը կգա և աշխարհի ամբարշտությունը կավարտվի։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք խաղաղություն զգալ այն մտքից, որ աշխարհի
ամբարշտությունը կավարտվի։

• Համաձայն 9–11 հատվածների, ի՞նչ ասաց երրորդ հրեշտակն այն
մասին, թե ինչ կպատահի «գազանին» (9-րդ հատված) կամ
սատանային հետևողներին։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետևյալ մտքերը։ Դասարանին հրավիրեք ուշադրություն
դարձնել, թե ինչպես է Մարգարեն բացատրում այն տանջանքը, որն
ամբարիշտները կունենան իրենց մահից հետո։

«Հեռացած հոգիների մեծ դժբախտությունը հոգիների աշխարհում, որտեղ
նրանք գնում են մահից հետոայն է, որ նրանք գիտեն, որ կտրվել են այն
փառքից, որը վայելում են ուրիշները, որը կարող էին իրենք վայելել, և իրենք
իրենց մեղադրողներն են» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ
Սմիթ [2007], 239)։

«Մարդը ինքն է իրեն տանջողն ու իրեն դատապարտողը: Դրա համար էլ ասվել է` նրանք
կգցվեն կրակով և ծծմբով վառվող լիճը [տես Հայտնություն 21․8]։ Հիասթափության
տանջանքը մարդու մտքում նույնքան սուր է, որքան կրակով և ծծմբով վառվող լիճը»
(Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ, 239)։

• Համաձայն Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի խոսքերի, ո՞րն է լինելու այն
տանջանքը, որ ամբարիշտները կունենան իրենց մահից հետո։

Նշեք, որ իմանալով, թե ինչ կպատահի ամբարիշտներին մահից հետո,
Հովհաննեսը երկնքից մի ձայն լսեց, որը նկարագրում էր, թե ինչ
կպատահեր արդարներին մահից հետո։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
14.12-13 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի արդարների հետ նրանց
մահից հետո։

• Ի՞նչ կպատահի արդարների հետ նրանց մահից հետո։
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• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այն, որ «իրենց աշխատանքից
հանգիստ կառնեն»։ (հատված 13):

• Որպես սկզբունք ինչպե՞ս կամփոփեիք 12-13 հատվածների
Հովհաննեսի ուսմունքները։ (Ուսանողները կարող են օգտագործել
տարբեր բառեր, սակայն համոզվեք, որ նրանք բացահայտեն
նմանատիպ մի սկզբունք․ Եթե մենք ապրենք արդար կյանքով, ապա
կօրհնվենք մեր գործերի համար և կհանգստանանք մեր
աշխատանքից, երբ մեռնենք։

• Այդ սկզբունքի շնորհիվ ինչպե՞ս կարող ենք խաղաղություն ունենալ,
երբ մենք շրջապատված ենք ամբարշտությամբ։

Կարող եք կիսվել ձեր վկայությամբ՝ ամբարշտությամբ լցված աշխարհում
արդար ապրելու կարևորության մասին։ Հրավիրեք ուսանողներին
խորհել, թե ինչ կարող են անել իրենց կյանքում, որպեսզի
հավաստիանան, որ չեն տանջվի ամբարիշտների չարչարանքներով, այլ
կվայելեն արդարների խաղաղությունը։ Խրախուսեք նրանց գործել ըստ
իրենց ստացած ցանկացած հուշման:

Ամփոփեք Հայտնություն 14․14–20 հատվածները և բացատրեք, որ
Հովհաննեսը նկարագրեց երկու հունձք։ Իր տեսիլքում Հովհաննեսը
տեսավ, որ առաջին հունձի ժամանակ արդարները հավաքվեցին
ամբարիշտներից (տես 14–16 հատվածներ), իսկ երկրորդ հունձի
ժամանակ ամբարիշտները կհավաքվեն և ի վերջո կոչնչացվեն (տես 17–20
հատվածներ)։

Հայտնություն 15–16
Հովհաննեսը տեսնում է արդարներին սելեստիալ արքայությունում և յոթ
պատուհաս վերջին օրերում
Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 15․1
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Հովհաննեսն ուրիշ ինչ տեսավ, որ պատահեց վերջին
օրերում։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց գտածով:

Բացատրեք, որ ինչպես գրված է Հայտնություն 15-16 գլուխներում,
Հովհաննեսը նկարագրեց յոթ պատուհաս, որոնք կտանջեն
ամբարիշտներին վերջին օրերում։ Սակայն այդ պատուհասները
նկարագրելուց առաջ Հովհաննեսը դադար է տալիս, որպեսզի կրկնի այն
օրհնությունները, որոնք արդարները կստանան։ Ամփոփեք Հայտնություն
15․2–4 հատվածները և բացատրեք, որ Հովհաննեսը մի տեսիլք տեսավ
այն մարդկանց մասին, ովքեր կհաղթեն սատանային և կփառաբանեն
Աստծուն սելեստիալ արքայությունում։

Գրատախտակին նկարեք յոթ սկավառակներ կամ գնդեր և
համարակալեք 1-ից 7 (կամ պարզապես գրատախտակին գրեք թվերը)։
Բացատրեք, որ իր տեսիլքում Հովհաննեսը տեսավ յոթ սկավառակներ
կամ գնդեր, որոնք պարունակում էին յոթ պատուհասները։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 16․2–4, 8–12, 16–21 հատվածները։ Դասարանի անդամներին
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խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հովհաննեսը
նկարագրեց յոթ պատուհասները։ Յուրաքանչյուր պատուհասը
նկարագրելուց հետո հրավիրեք որևէ ուսանողի գրատախտակին գրել
պատուհասը՝ համապատասխան սկավառակի (կամ թվի) տակ։

Երբ ուսանողը կարդա երրորդ պատուհասի մասին Հովհաննեսի
նկարագրությունը, հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 16․6 հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
ուշադրություն դարձնել, թե վերջին օրերում մարդիկ ինչ պատճառներով
կենթարկվեն այդ պատուհասին։

• Ո՞րն է պատճառներից մեկը, թե ինչու մարդիկ կենթարկվեն այդ
պատուհասին։

Երբ այդ ուսանողը կարդա վեցերորդ պատուհասի նկարագրությունը,
բացատրեք, որ այդ պատուհասի ժամանակ Եփրատ գետը կցամաքի՝
որպես նախապատրաստություն աշխարհների թագավորների
հավաքվելուն՝ Արմագեդոնի պատերազմի համար (տես Հայտնություն
16․12–16, տես նաև Զաքարիա 12․11)։ Այդ պատերազմի վերջում Փրկիչը
կհայտնվի մարդկանց Երուսաղեմում (տես ՎևՈւ 45․47–53) և երկրի բոլոր
մարդկանց (տես Մատթեոս 24․30, ՎևՈւ 101․23)։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 16․15
հատվածը և դասարանի ուշադրությունը հրավիրեք, թե ինչ կարող ենք
անել, որպեսզի պատրաստվենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին։ Բացատրեք, որ «իր հանդերձները պահում է, որ մերկ ման
չգա» արտահայտությունը վերաբերում է հոգևոր առումով պատրաստ
լինելուն։

• Ըստ հատված 15-ի, մենք ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի պատրաստ
լինենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին։ (Ուսանողները պետք
է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը․ Եթե մենք լինենք զգոն և հոգևոր
առումով պատրաստ, ապա պատրաստ կլինենք Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստին։)

• Ինչպե՞ս կարող ենք դառնալ հոգևոր առումով պատրաստ։

Վկայեք, որ Տերը սիրում է Իր ժողովրդին և ցանկանում է, որ մենք
պատրաստվենք Նրա Երկրորդ Գալուստին։ Խրախուսեք ուսանողներին
լինել զգոն և հոգևոր առումով պատրաստ, որպեսզի կարողանան
ստանալ Տիրոջ օրհնությունները:

Վկայեք

Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ դուք կարող եք անել՝ ավետարանի ճշմարտությունների
և Երկնային Հոր ու Նրա Որդու հանդեպ ձեր սիրո մասին վկայություն բերելն է։ Ձեր
վկայությունը կամրապնդի ուսանողների հավատը և կսփոփի նրանց, երբ նրանք բախվեն
ամբարիշտ աշխարհում ապրելու դժվարությունների հետ։
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Հայտնություն 17–19
Նախաբան
Հովհաննեսը տեսավ, որ հոգևոր Բաբելոնը կամ
ամբարիշտ աշխարհը կկռվի Աստծո Գառի դեմ և Գառը
հաղթանակ կտանի չարի դեմ։ Սրբերին կոչ է արվում
դուրս գալ հոգևոր Բաբելոնից և մաքուրներն ու
արդարները կանչվում են Գառի հարսանիքի ընթրիքին։

Հովհաննեսը տեսավ Հիսուս Քրիստոսին, ով գալիս էր մեծ
ուժով, որպեսզի կործանի բոլոր նրանց, ովքեր կռվում են
Նրա դեմ։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 17–18
Հովհաննեսը տեսնում է հոգևոր Բաբելոնի կործանումը

Գրատախտակին գրեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Լին Գ․
Ռոբինսի հետևյալ հայտարարությունը և հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ այն։ (Այս նախադասությունը գտնվում է «Խուսափեք
դրանից» [Brigham Young University devotional, Sept. 17, 2013], 1,
speeches.byu.edu։)

«Ավելի հեշտ է խուսափել գայթակղությունից, քան դիմակայել
գայթակղությանը» (Երեց Լին Գ Ռոբբինս)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է հեշտ խուսափել գայթակղությունից, քան
դիմակայել դրան։

• Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք հայտնվենք այնպիսի իրավիճակներում,
երբ պետք է անընդհատ դիմակայենք գայթակղությանը։

Հրավիրեք ուսանողներին Հայտնություն 17-18 գլուխներն
ուսումնասիրելիս փնտրել մի այնպիսի ճշմարտություն, որի օգնությամբ
նրանք կարող են իմանալ, թե ինչպես դիմակայել աշխարհի
գայթակղություններին և մեղքերին։

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Հովհաննեսը տեսիլքում տեսավ յոթ
հրեշտակների, ովքեր վերջին օրերում պատուհասներ կբերեն
ամբարիշտների վրա (տես Հայտնություն 16)։ Հանձնարարեք որևէ
ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 17․1 հատվածը։
Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և ուշադրություն
դարձնել, թե ըստ հրեշտակի խոսքերի, նա ինչ ցույց կտա Հովհաննեսին։

• Ըստ հրեշտակի խոսքերի, նա ի՞նչ ցույց կտա Հովհաննեսին։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հայտնություն 17․15
հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե ինչ են խորհրդանշում
շատ ջրերը։
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• Ըստ 15-րդ հատվածի, ի՞նչ էին խորհրդանշում շատ ջրերը, որի վրա
նստած էր այդ կինը։ (Այն մարդիկ և ազգերը, որոնց վրա նա
իշխանություն ունի [տես նաև 1 Նեփի 14․11]։)

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 17․2–6 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք
հետևել և ուշադրություն դարձնել այն բառերին և
արտահայտություններին, որոնք նկարագրում են այդ կնոջը և աշխարհի
վրա ունեցած նրա ազդեցությունը։

• Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են նկարագրում այդ կնոջը։

• Ըստ 2-րդ հատվածի, ինչպե՞ս է նկարագրված երկրի ղեկավարների և
մարդկանց վրա ունեցած նրա ազդեցությունը։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ է ներկայացված 6-րդ հատվածում, երբ կինն
արբած է Սրբերի և նահատակների արյունով։ (Դարեր շարունակ
արդարակյաց մարդկանցից շատերը սպանվել են ամբարիշտների
կողմից և սուրբ գրքերում մեկնաբանվում է, որ արդարներին սպանելը
արբեցնող ազդեցություն է ունեցել սպանողի վրա։)

Բացատրեք, որ 3-րդ հատվածում նկարագրված գազանը կարող է
ներկայացնել Հռոմը Հովհաննեսի օրոք, ինչպես նաև վերջին օրերում
աղավաղված թագավորությունները և ազգերը (տես Հայտնություն 17․8–13)։

Հանձնարարեք ուսանողներին գուշակել, թե ով կամ ինչ է խորհրդանշում
1–6 հատվածներում նկարագրված կինը։ Հանձնարարեք ուսանողներին
մտքում կարդալ Հայտնություն 17․18 հատվածները և ուշադրություն
դարձնել, թե ում է խորհրդանշում այդ կինը։

• Ըստ 18-րդ հատվածի, ի՞նչ է խորհրդանշում այդ կինը։

Բացատրեք, որ «մեծ քաղաքը» (18-րդ հատված) վերաբերում է հոգևոր
Բաբելոնին (տես ՎևՈւ 133․14)։ Հին Բաբելոնի աշխարհիկ, անբարոյական
և Իսրայելի զավակների գերության վայրը լինելու պատճառով սուրբ
գրություններում Բաբելոնը փոխաբերական իմաստով օգտագործվում է
մեղքը, աշխարհիկ լինելը, երկրի վրա դևի ազդեցությունը և հոգևոր
գերությունը ներկայացնելու համար (տես նաև 1 Նեփի 13․1–9, 14․9–10)։

Գրատախտակին գրեք․ Կինը = Բաբելոն կամ աշխարհի ամբարշտությունը

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հայտնություն 17․14
հատվածները և ուշադրություն դարձնել, թե ում հետ կպայքարի
Բաբելոնը։ Հրավիրեք ուսանողներին կիսվել իրենց մտքերով։

• Ինչպիսի՞ն կլինի այդ պատերազմի հետևանքը։ (Ուսանողների
պատասխանից հետո հետևյալ ճշմարտությունը գրեք
գրատախտակին․ Վերջին օրերին Հիսուս Քրիստոսը կհաղթի
աշխարհի ամբարշտությունը։)

• Որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ, ինչպե՞ս կարող է այս
ճշմարտության մասին գիտելիքն օգնել ձեզ։

Ամփոփեք Հայտնություն 18․1–3 հատվածները և բացատրեք, որ մեկ ուրիշ
հրեշտակ հայտարարեց ամբարիշտ Բաբելոնի անկումը։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 18․4
հատվածը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե Տերը ինչ հրահանգեց Իր ժողովրդին անել։

• Տերը ի՞նչ հրահանգեց Իր ժողովրդին անել։

• Բաբելոնից դուրս գալու ի՞նչ պատճառներ նշեց Տերն Իր ժողովրդին։
(Խուսափել աշխարհի մեղքերից և պատուհասներից կամ
դատաստաններից, որոնք կգան ամբարիշտների վրա։)

• Աշխարհի ամբարշտությունից իրենց առանձնացնելու Տիրոջ ցուցումից
ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք բացահայտել։ (Չնայած ուսանողները
կարող են տարբեր բառեր օգտագործել, համոզվեք, որ նրանք
բացահայտեն նմանատիպ մի սկզբունք․ Աշխարհի ամբարշտությունից
մեզ առանձնացնելով կարող ենք խուսափել մեղքից և
դատաստաններից, որոնք վերջին օրերում կգան ամբարիշտների
վրա։ Կարող եք առաջարկել, որ ուսանողները նշեն 4-րդ հատվածի
այն բառերը, որոնք ուսուցանում են այս ճշմարտությունը:)

Կենտրոնացեք դարձի բերող սկզբունքների վրա

Երբ որոշում եք, թե ինչ ուսուցանել տվյալ հատվածներից, կենտրոնացեք այն
ճշմարտությունների վրա, որոնք կօգնեն ուսանողներին ավելի մոտենալ Երկնային Հորը և
Փրկիչին։ Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ․ Այրինգն առաջարկել է․ «Երբ
դաս եք պատրաստում, փնտրեք այնտեղ դարձի բերող սկզբունքներ։ … Դարձի բերող
սկզբունքն այն է, որը նպաստում է Աստծո կամքին հնազանդվելուն» (“Converting
Principles” [evening with Elder L. Tom Perry, Feb. 2, 1996], 1, si.lds.org)։

Ուսանողներին բաժանեք երկուս-չորս հոգանոց խմբերի։
Հետևյալ հարցերը թերթիկների տեսքով տվեք խմբերին և

հրահանգեք ուսանողներին քննարկել այդ հարցերն իրենց խմբերում։

Առանձնացնել մեզ հոգևոր Բաբելոնից
• Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանն օգնում մեզ առանձնանալ

աշխարհի ամբարշտությունից։

• Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի ինքներս մեզ առանձնացնենք աշխարհի
ամբարշտությունից, մինչ ապրում, սիրում և շփվում ենք նրանց հետ, ովքեր չեն կիսում մեր
չափանիշները։

• Առանձնացնելով ձեզ անարդար ազդեցություններից և սովորույթներից, դուք կամ
ուրիշներն ինչպե՞ս են կարողացել խուսափել աշխարհի որոշ գայթակղություններից և
մեղքերից։

Բավարար ժամանակ տրամադրելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց խմբերում քննարկած
մտքերով։ Հանձնարարեք ուսանողներին թերթիկների վրա գրել (1) այն
անարդար ազդեցություններն ու սովորույթները, որոնցից նրանք պետք է
առանձնանան և (2) թե ինչպես նրանք կանեն դա։ Հորդորեք նրանց այդ
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թերթիկները պահել շուտ հասանելի տեղում և խրախուսեք նրանց գործել
ըստ իրենց գրածի։

Ամփոփեք Հայտնություն 18․5-24 հատվածները և բացատրեք, որ
Հովհաննեսը տեսավ ամբարիշտ Բաբելոնի անկումը և նրան
աջակցողների վիշտը։

Հայտնություն 19
Հովհաննեսը տեսնում է Հիսուս Քրիստոսին, ով գալիս էր զորությամբ, որպեսզի
կործանի բոլոր նրանց, ովքեր կռվում են Նրա դեմ

Ուսանողներին ցույց տվեք հարսնացուի և փեսացուի մի նկար։ Հարցրեք
ուսանողներին, թե նրանց կարծիքով, ի՞նչ լավագույն նվեր նրանք կարող
են մատուցել իրենց կողակցին իրենց ամուսնության օրը։ Ուսանողների
պատասխաններից հետո կարդացեք Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդի հետևյալ հայտարարությունը․

«Ձեր հարսանիքի օրը լավագույն նվերը, որը դուք կարող եք տալ ձեր
հավերժական կողակցին, ձեր լավագույն մասն է՝ մաքուր, անարատ և
արժանի ստանալու նման մաքրություն ի պատասխան» (“Personal Purity,”
Ensign, Nov. 1998, 77)։

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է մաքրությունն ու անարատ լինելը լավագույն
նվերը հանդիսանում ձեր կողակցին՝ ձեր ամուսնության օրը։

Բացատրեք, որ Հայտնություն 19 գլխում արձանագրված է ամուսնության
մի համանմանություն, որը պատկերում է Փրկիչի Երկրորդ Գալուստը։
Ամփոփեք Հայտնություն 19․1-6 հատվածները և բացատրեք, որ
Հովհաննեսը տեսավ, որ արդարները կփառաբանեն Աստծուն`
ամբարիշտների դեմ Նրա դատաստանների համար։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 19․7
հատվածը: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել նրան և
ուշադրություն դարձնել, թե ում ամուսնության մասին հրեշտակն ավետեց
Հովհաննեսին։

• Ո՞ւմ ամուսնության մասին հրեշտակն ավետեց Հովհաննեսին։

• Հովհաննեսն ի՞նչ իմացավ Գառի կնոջ մասին։

Բացատրեք, որ «Գառի հարսանիքը» (Հայտնություն 19․7) վերաբերում է
Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին։ Հանձնարարեք որևէ ուսանողի
բարձրաձայն կարդալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս
Ռ․ Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը․ Դասարանի ուշադրությունը
հրավիրեք, թե ով է Գառի հարսնացուն։
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«Այս տնտեսությունում փեսան, ով Աստծո Գառն է, պիտի գա և պահանջի իր
հարսնացուին, ով հավատարիմ սրբերից կազմված Եկեղեցին է, ովքեր
սպասել են Իր վերադարձին» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 469)։

• Ինչպե՞ս է ամուսնական հարաբերությունը լավագույն խորհրդանիշ
հանդիսանում Հիսուս Քրիստոսի հետ կապած մեր ուխտի
հարաբերության համար։ (Կարող եք բացատրել, որ ամուսնությունը
մի հարաբերություն է, որը պահանջում է հավատարմություն,
զոհաբերություն, սեր, նվիրվածություն և վստահություն։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 19․8–9
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևելև
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կարող են անել Սրբերը, որպեսզի
պատրաստվեն Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին։ Կարող եք բացատրել, որ
սպիտակ բեհեզը խորհրդանշում է սրբություն, մաքրություն և
արդարակեցություն։

• Ինչպես Գառի կնոջ հագուստներն են խորհրդանշում, մենք ի՞նչ պիտի
անենք, որպեսզի պատրաստվենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստին։
(Ուսանողների պատասխաններից հետո հետևյալ սկզբունքը գրեք
գրատախտակին․ Եթե մենք մաքուր ու արդար ենք, ապա պատրաստ
կլինենք Հիսուս Քրիստոսի գալուստին։)

Բացատրեք, որ տրվեցավ բառը 8-րդ հատվածում նշանակում է պարգևված
կամ շնորհված։ Մեղքից մաքրվելը և արդար դառնալը նվեր է
Աստծո կողմից։

• Ի՞նչ է Աստված արել, որ ուղի պատրաստի մեզ համար, որպեսզի
մաքրվենք մեղքից և դառնանք արդար։

• Ձեր կարծիքով, մեր մաքուր ու անարատ վիճակն ինչո՞ւ է լավագույն
նվերը հանդիսանում Փրկիչի համար, որը մենք կարող ենք տալ Նրան,
երբ Նա կրկին գա։

Հանձնարարեք ուսանողներին մտքում կարդալ Հայտնություն 19․10
հատվածը և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես Հովհաննեսն
արձագանքեց, երբ լսեց հրեշտակի ավետիսը։ Խնդրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով:

• Ի՞նչ հայտարարեց հրեշտակը Հովհաննեսին, որ նա (հրեշտակը) և
Աստծո մյուս ծառաներն ունեին։ (Հիսուսի մասին վկայությունը, որը
մարգարեության հոգին է։)

Բացատրեք, որ «մարգարեության հոգին» (10) վերաբերում է Աստծուց
եկող հայտնության և ոգեշնչման պարգևին, որը թույլ է տալիս մարդուն
ստանալ և խոսել Նրա խոսքը (տես սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Մարգարեություն, Մարգարեանալ», scriptures.lds.org)։
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• Ինչպե՞ս կարող է Հիսուսի մասին վկայություն ունեցող մարդը
պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 19․11–16 հատվածները, այդ թվում Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության Հայտնություն 19․15 (Հայտնություն 19․15, տողատակի
գրառում ա)։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել այն բառերին և արտահայտություններին, որոնք նկարագրում են
Փրկիչին՝ Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։ Խնդրեք ուսանողներին
կիսվել իրենց մտքերով:

Բացատրեք, որ 11-րդ հատվածում նշված սպիտակ ձին խորհրդանշում է
նվաճում և հաղթանակ։ Փրկիչը կգա, որպեսզի հաղթի մեղքը և
ամբարշտությունը։

• Ըստ 13-րդ հատվածի, ինչպե՞ս է նկարագրված Փրկիչի հանդերձը։
(Բացատրեք, որ «արյունով ներկված» նշանակում է, որ Նրա հանդերձը
կլինի արյան գույնի։ Այդ գույնը խորհրդանշում է ամբարիշտների
կործանումը Նրա գալուստի ժամանակ [տես ՎևՈւ 133․46–51] և նաև
մեզ կարող է հիշեցնել այն տառապանքները, որոնք նա կրեց Իր
Քավության ժամանակ։)

Նշեք, որ Հայտնություն 19․15 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
պարզաբանում է, որ Հովհաննեսը տեսավ, որ երբ Փրկիչը գա որպես
Թագավորների Թագավոր և Տերերի Տեր, Նա կղեկավարի ազգերին
Աստծո խոսքով։ Ամփոփեք Հայտնություն 19․17–21 հատվածները և
բացատրեք, որ Հովհաննեսը տեսավ այն մարդկանց կործանումը, ովքեր
կռվում էին Աստծո Գառի հետ (տես Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Հայտնություն 19․18 [Հայտնություն 19․18, տողատակի գրառում ա])։

Ավարտեք՝ խնդրելով ուսանողներին խորհել այն մասին, թե ինչ կարող են
անել, որպեսզի պատրաստվեն Հիսուս Քրիստոսի գալուստին։
Խրախուսեք նրանց գործել ըստ իրենց ստացած ցանկացած հուշման:
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Հայտնություն 20
Նախաբան
Հովհաննեսը տեսավ այն իրադարձությունների
պատկերը, որոնք կպատահեին Հիսուս Քրիստոսի
հազարամյա թագավորությունից անմիջապես առաջ և
ընթացքում։ Նա նաև ականատես եղավ Սատանայի և
Աստծո ուժերի միջև տեղի ունեցող վերջնական

պատերազմին Հազարամյակի վերջում և տեսավ վերջին
դատաստանը, որի ժամանակ Աստված կդատի բոլորին՝
համաձայն գրված գրքերի։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 20․1-6
Հովհաննեսը տեսիլքում տեսնում է, թե ինչ կպատահի Հիսուս Քրիստոսի
հազարամյա թագավորությունից անմիջապես առաջ և ընթացքում։

Հրավիրեք ուսանողներին մտածել որևէ մրցույթի կամ մրցախաղի մասին
(գեղարվեստական կամ մարմնամարզական բնույթի), որոնց ժամանակ
նրանք իրենց մասնակցությունն են ունեցել, նույնիսկ հասկանալով, որ
կպարտվեն։ Ապա, հորդորեք նրանց մտածել այն ժամանակի մասին, երբ
նրանք իրենց մասնակցությունն են ունեցել մի մրցույթի կամ մրցախաղի՝
հասկանալով, որ կհաղթեն։

• Մրցույթի կամ մրցախաղի վերաբերյալ ձեր սպասումներն ինչպես
կարող են ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես եք ձեր մասնակցությունն
ունենում այդ միջոցառմանը։

• Ինչո՞ւ են մարդիկ հանձնվում, երբ նրանք կարծում են, որ կպարտվեն։
Եղե՞լ է արդյոք մի ժամանակ, երբ մտածել եք, որ կպարտվեք, սակայն
իրականում դուք հաղթել եք։

Բացատրեք ուսանողներին, որ Հայտնություն 20 գլուխն ուսումնասիրելիս
նրանք ավելին կիմանան բարու ու չարի միջև տեղի ունեցող
պատերազմի և դրա արդյունքի մասին։ Հրավիրեք նրանց
Հայտնություն 20 գլուխն ուսումնասիրելիս առանձնացնել
ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն նրանց հավատարիմ մնալ Փրկիչին
այդ պատերազմի ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 20․1–3
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի սատանայի հետ
հազարամյակի ընթացքում։

• Ի՞նչ կպատահի սատանայի հետ Հազարամյակի ընթացքում:
(Բացատրեք, որ անդունդը խորհրդանշում է դժոխքը։)

• Համաձայն 3-րդ հատվածի, ի՞նչ չի կարողանա անել սատանան՝
շղթայված լինելու պատճառով։
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Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 20.4-6
հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հովհաննեսը ում տեսավ դատվելիս։

• Համաձայն 4-րդ հատվածի, ու՞մ տեսավ Հովհաննեսը դատվելիս։

• Ի՞նչ պարգևատրում ստացան այդ մարդիկ իրենց հավատարմության
շնորհիվ։

• Ի՞նչ մասնակցություն նրանք ունեցան հազարամյակի ընթացքում։
(Առաջին Հարություն։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Հայտնություն 20․4–6 հատվածներից
այն օրհնությունների մասին, որոնք մենք կարող ենք ստանալ, եթե
հավատարիմ մնանք Հիսուս Քրիստոսին։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է բացահայտեն մի
սկզբունք, որը համանման է հետևյալին․ Եթե մենք հավատարիմ ենք
Հիսուս Քրիստոսին, մենք կմասնակցենք Առաջին Հարությանը և
կթագավորենք Քրիստոսի հետ հազարամյակի ընթացքում։)

Բացատրեք, որ Առաջին Հարությունը սկսվել է Հիսուս Քրիստոսի
հարությունից և ընդգրկում է այն արդարներին, ովքեր մահացել են
նախքան Հիսուս Քրիստոսի հարությունը (տես Մոսիա 15․21–25, Ալմա
40․16–20)։ Արդարների մեծ մասը, ովքեր մահացել են Քրիստոսի
հարությունից հետո, հարություն կառնեն Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ (տես James E. Talmage, The Articles of Faith, 12th ed.
[1924], 385)։ Ամբարիշտներն ու չապաշխարած մարդիկ հարություն չեն
առնի մինչև Երկրորդ Հարությունը, որը տեղի կունենա հազարամյակի
վերջին (տես ՎևՈւ 76․85)։

• Եթե իմանաք, որ կմասնակցեք Առաջին Հարությանը և հազարամյակի
ընթացքում կթագավորեք Հիսուս Քրիստոսի հետ, դա ինչպե՞ս կօգնի
ձեզ այժմ մնալ հավատարիմ չարի դեմ պայքարում։

Վկայեք, որ նրանք, ովքեր կմնան հավատարիմ, կմասնակցեն Առաջին
Հարությանը և կթագավորեն Փրկիչի հետ հազարամյակի ընթացքում։

Հայտնություն 20.7–11
Հովհաննեսը տեսնում է Հազարամյակի վերջում սատանայի և Աստծո ուժերի
միջև տեղի ունեցող վերջին պատերազմը։

Հետևյալ անավարտ նախադասությունը գրեք գրատախտակին.
Հազարամյակի վերջում …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
20․7–10 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել այն իրադարձություններին, որոնք Հովհաննեսը
նկարագրել էր, որ տեղի կունենան հազարամյակի վերջում։

• Ի՞նչ իրադարձություններ էր Հովհաննեսը նկարագրել։ (Բացատրեք, որ
Գոգ և Մագոգ անունները 8-րդ հատվածում վերաբերում են այն
ուժերին, որոնց օգնությամբ սատանան հազարամյակի վերջում
վերջին անգամ կպայքարի Տիրոջ ժողովրդի դեմ [տես ՎևՈւ 88․110–14]։)
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• Այդ պատերազմից հետո ի՞նչ կպատահի դևի և նրա հետևորդների
հետ։ (Երբ ուսանողները կպատասխանեն, ավարտեք գրատախտակին
գրված նախադասությունն այնպես, որ կարդացվի՝ Հազարամյակի
վերջում Աստծո ուժերը կհաղթեն սատանային և նրան
հետևորդներին։)

• Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ Աստծո և սատանայի միջև ձգվող
պատերազմի վերջը։

Հայտնություն 20.12-15
Հովհաննեսը տեսնում է Վերջին դատաստանը

Բացատրեք, որ Երկնային Հոր փրկության ծրագրի մասն է, որ այս երկրի
վրա ապրած ցանկացած մարդ կանգնի Աստծո առաջ և դատվի։
Հրավիրեք ուսանողներին մտածել, թե Վերջին դատաստանն ինչպիսի՞ն
կլինի։

• Աստծո առաջ կանգնելու և դատվելու ժամանակ ի՞նչ մտքեր ու
զգացումներ կցանկանայիք ունենալ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
20․12–13 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես մենք կդատվենք Աստծո կողմից։

Հայտնություն 20․12 հատվածը սուրբ գրությունների սերտման հատված է։
Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներն ուսումնասիրելիս ուսանողները

կավելացնեն իրենց հասկացողությունը հիմնական վարդապետությունների վերաբերյալ և
պատրաստ կլինեն ուսուցանել դրանք մյուսներին։ Դուք կարող եք առաջարկել, որ
ուսանողները նշեն սուրբ գրությունների սերտման հատվածները տարբերակիչ ձևով,
որպեսզի կարողանան հեշտությամբ գտնել այն: Անդրադարձեք դասի վերջում գտնվող
ուսուցման մտքերին, որպեսզի օգնեք ուսանողներին այդ վարժության սերտման հարցում:

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 12-րդ հատվածից այն մասին,
թե ինչպես մենք կդատվենք։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր
օգտագործել, բայց նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը.
Աստված մեզ կդատի այն գրքերի համաձայն, որոնք գրվել են մեր
գործերին համապատասխան։)

• Հովհաննեսը ի՞նչ գրքեր տեսավ։ (Սուրբ գրությունները, Եկեղեցու այն
գրառումները, որոնց մեջ գրանցված են փրկող արարողությունները և
միգուցե այլ արարողություններ և կյանքի գիրքը [տես 2 Նեփի 29․10–11,
ՎևՈւ 128․6–7]։)

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ կյանքի գրքի
հետևյալ բացատրությունը․

«Ինչ-որ իմաստով Կյանքի Գիրքը մարդու մտքերի և գործերի ամբողջությունն է՝ նրա
կյանքի հիշատակարանը։ Սակայն սուրբ գրքերը նշում են, որ նաև երկնային
հիշատակարան է պահվում հավատարիմների վերաբերյալ, որն ընդգրկում է նրանց
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անունների և արդար գործերի արձանագրությունը (ՎևՈւ 88․2, 128․7)» (Սուրբ գրքերի
ուղեցույց, «Կյանքի գիրքը»)։

Նշեք, որ Տերը մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին հայտնել է, որ բացի մեր
գործերից, մենք կդատվենք համաձայն մեր սրտերի ցանկությունների
(տես ՎևՈւ 137․9, տես նաև Ալմա 41․3–5)։

• Ըստ Հայտնություն 20․13, ի՞նչ տեղի կունենա մեր դատվելուց առաջ։
(Անհրաժեշտության դեպքում բացատրեք, որ «ծովն իր մեջի
մեռելները տուավ, և մահը և դժոխքը իրանց մեջի մեռելները տուին»
նախադասությունը վերաբերում է բոլոր մարդկանց հարությանը։)

• Ինչո՞ւ է նշանակալից, որ Աստծո առաջ կանգնելուց և դատվելուց առաջ
մենք հարություն կառնենք։

Վկայեք, որ բոլորս էլ կկանգնենք Աստծո առաջ և կդատվենք, և այժմ
կատարած մեր արարքները կորոշեն, թե այդ փորձառությունն ինչպիսին
կլինի մեզ համար։ Բարձրաձայն կարդացեք հետևյալ հարցը և
հանձնարարեք ուսանողներին իրենց դասարանային տետրերում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում
պատասխանել դրան։

• Ի՞նչ կարող եք լավացնել ձեր կյանքում, որ պատրաստվեք դատվել
Տիրոջ կողմից։

Սուրբ գրությունների սերտման հատված—Հայտնություն 20․12
Կարող եք հրավիրել ուսանողներին օգտվել սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության գործիքներից, ինչպիսիք են՝ հատվածների
տողատակի գրառումները, Սուրբ գրքերի ուղեցույցը (հասանելի է՝
scriptures.lds.org), և Թեմաների այբբենական ցանկը, որպեսզի գտնեն
լրացուցիչ հատվածներ Վերջին դատաստանի մասին։ Ուսանողները
կարող են այդ լրացուցիչ հատվածների հղումները գրել Հայտնություն
20․12-ի կողքին։ Հրավիրեք ուսանողներին դասարանի անդամների հետ
կիսվել Վերջին դատաստանին վերաբերող լրացուցիչ հատվածներով,
որոնք նրանք սովորեցին այս վարժության ժամանակ։

ԴԱՍ  159

1173



ԴԱՍ 160

Հայտնություն 21–22
Նախաբան
Հովհաննեսը տեսավ նոր երկինքը, նոր երկիրը և երկնքից
իջնող Նոր Երուսաղեմը։ Նա նաև տեսավ, որ Աստված
կապրի Իր ժողովրդի հետ, կսփոփի նրանց և Աստծո
սելեստիալ քաղաքը կհաստատվի երկրի վրա։
Հովհաննեսը տեսավ, որ այն մարդիկ, ում անունները

գրված են կյանքի գրքում, մուտք կգործեն այդ քաղաքը և
կապրեն Աստծո հետ փառքի մեջ։ Հովհաննեսն իր
տեսիլքն ավարտեց խնդրանքով, որ Տերը
վերադառնա երկիր։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 21
Հովհաննեսը տեսնում է նոր երկինքը, նոր երկիրը և Աստծո սելեստիալ քաղաքը

Հրավիրեք ուսանողներին վերհիշել իրենց կյանքի մի
ժամանակահատված, երբ մեծ վիշտ ու ցավ են ապրել։

• Կյանքում ի՞նչը կարող է մեծ վիշտ ու ցավ պատճառել մեզ։
(Ուսանողների պատասխանները գրեք գրատախտակին:)

Հանձնարարեք ուսանողներին Հայտնություն 21 գլուխն ուսումնասիրելիս
փնտրել այն ճշմարտությունը, որը դժվարին ժամանակներում կարող է
սփոփանք պարգևել նրանց։

Բացատրեք ուսանողներին, որ Հայտնություն 21–22 այն տեսիլքի
շարունակությունն է, որի իրադարձությունները կզարգանան Հիսուսը
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստից հետո։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 21․1–2
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ըստ Հովհաննեսի տեսածի, ինչ տեղի
կունենար։

• Ըստ Հովհաննեսի տեսիլքի, ի՞նչ տեղի կունենար։

Հանձնարարեք երկու ուսանողների բարձրաձայն կարդալ հետևյալ
նախադասությունները․

Նախադասություն 1
Երբ Հիսուս Քրիստոսը կրկին գա և Հազարամյակը սկսվի, երկիրը
կվերափոխվի այն վիճակի, որում գտնվում էր Ադամի ու Եվայի անկումից
առաջ։ Անկումից առաջ երկիրը գոյություն է ունեցել թերեստրիալ կամ
դրախտային վիճակով (դրախտային վիճակ)։ Հազարամյակից հետո
երկիրը կրկին կփոխվի իր սելեստիալ վիճակին՝ ի
նախապատրաստություն Աստծո ներկայության։ Այդ փոփոխությունները
կարող էին լինել այն, ինչը ըստ Հովհաննեսի տեղի էին ունենում, երբ նա
«տեսավ նոր երկինք և նոր երկիր» (Հայտնություն 21․2)։
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Նախադասություն 2
Նոր Երուսաղեմը, որը Հովհաննեսը տեսավ երկնքից ցած իջնելիս,
Աստծո սելեստիալ քաղաքն էր։ Ամենայն հավանականությամբ այդ
քաղաքի մեջ կլինի Ենովքի քաղաքը, որը կերպարանափոխվել ու երկինք
էր բարձրացվել։ «Սուրբ քաղաքը» կբարձրանա ու կմիանա Նոր
Երուսաղեմին, կամ Սիոնին, որը Սրբերը կկառուցեն երկրի վրա (տես
Մովսես 7․62–64)։

• Ձեր կարծիքով ի՞նչ զգաց Հովհաննեսը, երբ տեսավ այդ բաները՝
արտաքսված լինելով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ իր հավատի
պատճառով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 21․3–4
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կանի Աստված Իր ժողովրդի համար։

• Ի՞նչ կանի Աստված Իր ժողովրդի համար։ (Ուսանողները կարող են
բացահայտել նմանատիպ ճշմարտություններ․ Աստված կապրի Իր
ժողովրդի հետ և կսփոփի նրանց և նրանք այլևս չեն կրի մահ, վիշտ
կամ ցավ։ Այդ ճշմարտությունը գրեք գրատախտակին։)

Անդրադարձեք գրատախտակին գրված այն բաների ցուցակին, որոնք
կարող են վիշտ ու ցավ պատճառել մեզ։

• Եթե իմանանք, որ Աստված կսփոփի Իր ժողովրդին և կհեռացնի
նրանց վշտերն ու ցավերը, դա ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ հիմա, երբ
դժվարություններ ենք կրում։

Կարող եք կիսվել ձեր վկայությամբ, որ Աստված ունակ է սփոփել մեզ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 21․7
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել, թե ինչ է Տերը խոստանում նրանց, ովքեր հավատարմորեն
հաղթում են։

• Ի՞նչ է Տերը խոստանում նրանց, ովքեր հավատարմորեն հաղթում են։

• Ելնելով այն ամենից, ինչ դուք սովորեցիք դժվարությունների մասին,
որոնք առկա են և կլինեն Երկրորդ Գալուստից առաջ, ինչպիսի՞ բաներ
այս մարդիկ պիտի հաղթեն։

Հանձնարարեք այդ նույն ուսանողին բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
21․8 հատվածը: Գուցե դուք կարիք կունենաք բացատրելու, որ կախարդը
մի մարդ է, ով ներգրավված է այնպիսի գործունեության մեջ, որում
օգտագործվում է չար ոգու ազդեցությունը, իսկ պոռնիկն այն մարդն է, ով
ապօրինի կենակցում է կամ շնություն է անում։

• 8-րդ հատվածում նկարագրված մարդիկ ի՞նչ կկրեն։ (Երկրորդ մահ։)

Բացատրեք, որ երկրորդ մահը հոգևոր մահն է կամ Աստծուց բաժանումը,
որը Վերջին դատաստանից հետո կունենան նրանք, ովքեր ինքնակամ
կապստամբեն լույսի և ճշմարտության դեմ (տես Հելաման 14․16–19)։

Ամփոփեք Հայտնություն 21․9-21 հատվածները և բացատրեք, որ
Հովհաննեսը բացատրեց Աստծո սելեստիալ քաղաքը։ Նա տեսավ, որ
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քաղաքն ուներ մի մեծ պատ, որն ուներ 12 դարպասներ, որոնք հսկում
էին 12 հրեշտակները։

Հանձնարարեք մի քանի ուսանողների հերթով բարձրաձայն կարդալ
Հայտնություն 21․22–27։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հովհաննեսն ինչ իմացավ այդ սելեստիալ
քաղաքի մասին։

• Հովհաննեսն ի՞նչ իմացավ այդ քաղաքի մասին։

• Ըստ 27-րդ հատվածի, ո՞ւմ թույլ կտրվի մուտք գործել։ (Միայն այն
մարդիկ, որոնց անունները գրված են Գառի կյանքի գրքում։)

Հայտնություն 22
Հովհաննեսն ավարտում է իր տեսիլքը

Հանձնարարեք ուսանողներին Հայտնություն 22 գլուխն ուսումնասիրելիս
ուշադրություն դարձնել այն ճշմարտությանը, որի օգնությամբ նրանք
կիմանան, թե ինչպես կարող են իրենց անունները գրվել Գառի կյանքի
գրքում և թույլատրվել իրենց մուտք գործել սելեստիալ քաղաք։

Կարող եք ցուցադրել գահի մի
նկար կամ նկարել այն
գրատախտակին։

Խնդրեք որևէ ուսանողի մոտենալ
գրատախտակին և նկարել այն, ինչ
Հովհաննեսը տեսավ բացի գահից,
մինչ մյուս ուսանողը բարձրաձայն
կարդա Հայտնություն 22․1–2
հատվածները։

• Ուրիշ ի՞նչ տեսավ Հովհաննեսը
Աստծո սելեստիալ քաղաքում։

Հրավիրեք ուսանողին նստել
իր տեղը։

• Համաձայն 2-րդ հատվածի,
Հովհաննեսն ինչպե՞ս
նկարագրեց կյանքի ծառը։
(Ծառն ամբողջ ժամանակ
առատ բերք էր տալիս, իսկ դրա
տերևները կարող էին բուժել ազգերին։)

Հիշեցրեք ուսանողներին, որ Մորմոնի Գրքում արձանագրված է, որ Լեքին
ու Նեփին տեսան կենաց ծառի տեսիլքը։ Նեփին տեսավ, որ ծառն ու
կենաց ջրերի ակունքը խորհրդանշում էին Աստծո սերը (տես 1 Նեփի
11․25)։ Գրեք Աստծո սերը բառակապակցությունն ուսանողի նկարած ծառի
և գետի կողքին։

• Ո՞րն է Աստծո սիրո ամենամեծ արտահայտումը։ (Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը [տես Հովհաննես 3․16, Ա Հովհաննես 4․9]։ Ծառի պտուղը
կարող է նաև խորհրդանշել Քավության օրհնությունները։)
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Ամփոփեք Հայտնություն 22․3–10 հատվածները և բացատրեք, որ այդ
սելեստիալ քաղաքը տեսնելուց բացի, Հովհաննեսը նաև վկայություն
ստացավ հրեշտակից, որ իրեն հայտնի դարձած բաները ճշմարիտ են։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
22.11-13 հատվածները: Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել , թե ինչ կանի Տերը, երբ կրկին գա։

• Ի՞նչ կանի Տերը, երբ Նա կրկին գա։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 22․14
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել , թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեզ թույլ տան մտնել
սելեստիալ արքայություն։

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի մեզ թույլ տան մտնել սելեստիալ
արքայություն։

Բացատրեք, որ «իշխանություն կունենան կյանքի ծառի վրա» նշանակում
է արժանի լինել ստանալու Քավության օրհնությունները, այդ թվում՝
հավերժական կյանքը։

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել հատված 14-ից։ (Ուսանողները
կարող են օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է
բացահայտեն մի սկզբունք, որը նման է հետևյալին․ Եթե մենք պահենք
Տիրոջ պատվիրանները, ապա կարող ենք ստանալ Հիսուս Քրիստոսի
Քավության օրհնությունները և մուտք գործել սելեստիալ
արքայություն։ Բացատրեք, որ Նրա պատվիրանները պահելն իր մեջ
ներառում է այն բոլոր արարողությունների ստացումը, որոնք
անհրաժեշտ են սելեստիալ արքայություն մտնելու համար։)

Բացատրեք, որ թեև Քավության օրհնություններից մի քանիսը , ինչպես
օրինակ հարության պարգևը, անվճար տրված են Աստծո բոլոր
զավակներին, մյուս օրհնությունները, ինչպես օրինակ հավերժական
կյանքը, հասանելի են նրանց, ովքեր ջանասիրաբար փորձում են
գործադրել հավատք առ Հիսուս Քրիստոսը, ապաշխարել և հետևել Նրա
պատվիրաններին։

Հետևյալ հարցերը գրեք գրատախտակին.

Նոր Կտակարանի ուսումնասիրության ժամանակ ի՞նչ պատվիրաններ և
ուսմունքներ եք սովորել և փորձել եք կիրառել դրանք ձեր կյանքում։

Այդ պատվիրանները կիրառելու ձեր փորձերն ինչպես են օգնել ստանալ
Տիրոջ օրհնությունները և պատրաստել ձեզ վերադառնալ ձեր Երկնային Հոր
ներկայությունը։

Հորդորեք ուսանողներին մտածել, թե ինչպես նրանք կպատասխանեն
այս երկու հարցերին և ստուգեք, թե ինչ են նրանք գրել իրենց սուրբ
գրությունների ուսումնասիրման օրագրերում, ինչ նշումներ են արել
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իրենց սուրբ գրություններում և այս տարի նրանց ուսումնասիրած սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները։ Խնդրեք նրանց գրել հետևյալ
երկու հարցերի պատասխաններն իրենց դասարանային տետրերում
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում:

Բավարար ժամանակ հատկացնելուց հետո հրավիրեք մի քանի
ուսանողների դասարանի հետ կիսվել իրենց գրածով: (Հիշեցրեք
ուսանողներին չկիսվել այն փորձառություններով, որոնք խիստ
անձնական են կամ գաղտնի:)

Ամփոփեք Հայտնություն 22․15–19 հատվածները և բացատրեք, որ այն
մարդիկ, ովքեր չեն պահում Տիրոջ պատվիրանները, չեն կարող մտնել
սելեստիալ քաղաք։ Հիսուս Քրիստոսը վկայեց, որ Նա այդ հայտնությունը
տվեց Հովհաննեսին և Հովհաննեսը հրավիրեց բոլորին գալ դեպի կյանքի
ջրերը և ազատ խմել դրանից։ Հովհաննեսը նախազգուշացրեց իր
ընթերցողներին չվերափոխել իր գրքի ուղերձը։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 22.20
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և ուշադրություն
դարձնել Հովհաննեսի խնդրանքին։

• Ո՞րն էր Հովհաննեսի խնդրանքը։

• Ելնելով Հայտնության գրքի ձեր սովորածից, ձեր կարծիքով ինչո՞ւ էր
Հովհաննեսը ցանկանում, որ Տերը գար։

Ավարտեք՝ բերելով ձեր վկայությունը Հայտնություն 21–22 գլուխների
ընթացքում ուսանողների բացահայտած ճշմարտությունների մասին։

Խրախուսեք սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունը

Քիչ բաներ կան, որոնք դուք կարող եք անել և դրանով ավելի զորեղ ու երկարատև դրական
ազդեցություն ունենալ ուսանողների կյանքում, քան օգնել նրանց` սիրել սուրբ
գրությունները և ամեն օր ուսումնասիրել դրանք։ Կարող եք խրախուսել սուրբ
գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունը, երբ հրավիրեք ուսանողներին անընդհատ
կարդալ իրենց սուրբ գրությունները, նույնիսկ, եթե սեմինարիայի դասերը չեն կայանում։
Խնդրեք ուսանողներին նպատակ դնել կարդալ Մորմոնի Գիրքը, որը նրանք հաջորդ տարի
կուսումնասիրեն սեմինարիայի ընթացքում։

ԴԱՍ  160
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ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

Հայտնություն 12-22
(Մաս 32)
Նախապատրաստական նյութեր տնային ուսումնասիրության
ուսուցչի համար

Ամենօրյա տնային ուսումնասիրության դասերի ամփոփում

Հայտնություն 12–22 (մաս 32)-ում ուսանողների ուսումնասիրած իրադարձությունների,
վարդապետությունների և սկզբունքների հետևյալ ամփոփումը չի նախատեսվում ուսուցանել որպես ձեր
դասի մի մաս: Ձեր ուսուցանած դասը կենտրոնանում է այս վարդապետություններից և սկզբունքներից միայն

մի քանիսի վրա: Հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին, երբ խորհեք ձեր ուսանողների կարիքների շուրջ:

Օր 1 (Հայտնություն 12-13)
Երբ ուսանողներն ուսումնասիրեցին Հովհաննեսի տեսիլքը՝ վիշապի, կնոջ և երեխայի մասին, նրանք

սովորեցին, որ վիշապը խորհրդանշող սատանան փորձում է կործանել Եկեղեցին, Երկնային Հոր
թագավորությունը և Հիսուս Քրիստոսին։ Այդ պատերազմը սկսվեց նախաերկրային կյանքում։ Ուսանողները

սովորեցին, որ մենք կարող ենք հաղթահարել սատանայի ազդեցությունը՝ Փրկիչի քավության շնորհիվ և
հավատարիմ մնալով ավետարանի վերաբերյալ մեր վկայություններին։

Օր 2 (Հայտնություն 14-16)
Վերջին օրերում երկիր վերադարձող հրեշտակի մասին տեսած Հովհաննեսի տեսիլքից ուսանողները

սովորեցին, որ պատճառներից մեկը, որ Աստված վերականգնել է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն այն է, որ
նախապատրաստի երկրի բնակիչներին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին։ Նրանք նաև սովորեցին
հետևյալը․ Եթե մենք ապրենք արդար կյանքով, ապա կօրհնվենք մեր գործերի համար և կհանգստանանք

մեր աշխատանքից, երբ մեռնենք։ Եթե մենք լինենք զգոն և հոգևոր առումով պատրաստ, ապա պատրաստ

կլինենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին։

Օր 3 (Հայտնություն 17-19)
Ուսանողները սովորեցին, որ վերջին օրերին Հիսուս Քրիստոսը կհաղթի աշխարհի ամբարշտությանը։ Նրանք

նաև սովորեցին, որ աշխարհի ամբարշտությունից մեզ առանձնացնելով կարող ենք խուսափել մեղքից և
դատաստաններից, որոնք վերջին օրերում կգան ամբարիշտների վրա։ Երբ ուսանողները համեմատեցին

ամուսնությունը Երկրորդ Գալուստի հետ, նրանք սովորեցին, որ եթե մենք մաքուր ու արդար ենք, ապա մենք
պատրաստ կլինենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ գալուստին։

Օր 4 (Հայտնություն 20-22)
Հովհաննեսի տեսիլքի մասին պատմող վերջին գլուխներից ուսանողները սովորեցին հետևյալ

ճշմարտությունները․ Աստված մեզ կդատի այն գրքերի համաձայն, որոնք գրվել են մեր գործերին
համապատասխան։ Աստված կապրի Իր ժողովրդի հետ և կսփոփի նրանց, և նրանք այլևս չեն զգա մահ,
վիշտ կամ ցավ։ Եթե մենք պահենք Տիրոջ պատվիրանները, ապա կարող ենք ստանալ Հիսուս Քրիստոսի

Քավության օրհնությունները և մուտք գործել սելեստիալ արքայություն։

1179



Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը տեսիլքում տեսավ այն իրադարձությունները,
որոնք կպատահեին Հիսուս Քրիստոսի հազարամյա
թագավորությունիցանմիջապես առաջ և ընթացքում։ Նա նաև
ականատեսն եղավ Սատանայի և Աստծո ուժերի միջև տեղի ունեցող
վերջնական պատերազմին Հազարամյակի վերջում և տեսավ վերջին
դատաստանը, որի ժամանակ Աստված կդատի բոլորին՝ համաձայն
գրված գրքերի։

Ուսուցման առաջարկներ
Հայտնություն 20․1-6
Հովհաննեսը տեսիլքում տեսնում է, թե ինչ կպատահի Հիսուս Քրիստոսի
հազարամյա թագավորությունից անմիջապես առաջ և ընթացքում։

Հորդորեք ուսանողներին մտածել որևէ մրցույթի կամ մրցախաղի մասին
(գեղարվեստական կամ մարմնամարզական բնույթի), որոնց ժամանակ
նրանք իրենց մասնակցությունն են ունեցել, նույնիսկ հասկանալով, որ
կպարտվեն։ Ապա հորդորեք նրանց մտածել այն մասին, երբ նրանք
իրենց մասնակցությունն են ունեցել մի մրցույթի կամ մրցախաղի՝
հասկանալով, որ կհաղթեն։

• Մրցույթի կամ մրցախաղի վերաբերյալ ձեր սպասումներն ինչպես
կարող են ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես եք ձեր մասնակցությունն
ունենում այդ միջոցառմանը։

• Ինչո՞ւ են մարդիկ հանձնվում, երբ նրանք կարծում են, որ կպարտվեն։
Եղե՞լ է արդյոք մի ժամանակ, երբ մտածել եք, որ կպարտվեք, սակայն
իրականում դուք հաղթել եք։

Բացատրեք ուսանողներին, որ Հայտնություն 20 գլուխն ուսումնասիրելիս
նրանք ավելին կիմանան բարի ու չարի միջև տեղի ունեցող պատերազմի
և դրա հետևանքի մասին։ Հրավիրեք նրանց Հայտնություն 20 գլուխն
ուսումնասիրելիս առանձնացնել ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն
նրանց հավատարիմ մնալ Փրկիչին այդ պատերազմի ժամանակ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 20․1–3
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե ինչ կպատահի սատանայի հետ
հազարամյակի ժամանակ։

• Ի՞նչ տեղի կունենա Հազարամյակի ժամանակ:

• Համաձայն 3-րդ հատվածի, ի՞նչ չի կարողանա անել սատանան՝
շղթայված լինելու պատճառով։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 20․4–6
հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե Հովհաննեսն ում տեսավ դատվելիս։

• Համաձայն 4-րդ հատվածի, ու՞մ տեսավ Հովհաննեսը դատվելիս։
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• Այդ մարդիկ ի՞նչ պարգևատրում ստացան իրենց հավատարմության
շնորհիվ։

• Ի՞նչ մասնակցություն նրանք ունեցան հազարամյակի ընթացքում։
(Առաջին Հարություն։)

• Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Հայտնություն 20․4–6 հատվածներից
այն օրհնությունների մասին, որոնք մենք կարող ենք ստանալ, եթե
հավատարիմ մնանք Հիսուս Քրիստոսին։ (Ուսանողները կարող են
օգտագործել տարբեր բառեր, սակայն պետք է բացահայտեն մի
սկզբունք, որը համանման է հետևյալին․ Եթե մենք հավատարիմ ենք
Հիսուս Քրիստոսին, մենք կմասնակցենք Առաջին Հարությանը և
կթագավորենք Քրիստոսի հետ հազարամյակի ժամանակ։)

Բացատրեք, որ Առաջին Հարությունը սկսվել է Հիսուս Քրիստոսի
հարությունից և ընդգրկում է այն արդարներին, ովքեր մահացել են
նախքան Հիսուս Քրիստոսի հարությունը (տես Մոսիա 15․21–25, Ալմա
40․16–20)։ Արդարների մեծ մասը, ովքեր մահացել են Քրիստոսի
հարությունից հետո, հարություն կառնեն Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ (տես Բրյուս Ռ․ Մակքոնկի, Mormon Doctrine, 2-րդ
հրատ․ [1966], 639, Ջեյմս Ի․ Թալմիջ, The Articles of Faith, 12-րդ հրատ․ [1924],
385)։ Նրանք, ովքեր առաջ կգան Առաջին Հարության ժամանակ՝ կլինեն
«բոլոր մարգարեները և բոլոր նրանք, ովքեր հավատացել են նրանց
խոսքերին» (Մոսիա 15․22), այն մարդիկ, ովքեր մահացել են
անգիտության մեջ՝ «փրկությունը հայտարարված չլինելով իրենց»
(Մոսիա 15․24, տես նաև ՎևՈւ 45․54), և փոքր երեխաները, ովքեր մահացել
են մինչև հաշվետու լինելու տարիքը (տես Մոսիա 15․25, Մորոնի 8․4–24)։
Ամբարիշտներն ու չապաշխարած մարդիկ հարություն չեն առնի մինչև
Երկրորդ Հարությունը, որը տեղի կունենա հազարամյակի վերջին (տես
ՎևՈւ 76․85)։

• Առաջին Հարությանը մասնակցելու և հազարամյակի ընթացքում
Հիսուս Քրիստոսի հետ թագավորելու իմացությունն ինչպե՞ս կօգնի
ձեզ այժմ մնալ հավատարիմ չարի դեմ պայքարում։

Վկայեք, որ նրանք, ովքեր կմնան հավատարիմ, կմասնակցեն Առաջին
Հարությանը և կթագավորեն Փրկիչի հետ հազարամյակի ժամանակ։

Հարություն 20․7–11
Հովհաննեսը տեսնում է Հազարամյակի վերջում սատանայի և Աստծո ուժերի
միջև տեղի ունեցող վերջին պատերազմը։

Հետևյալ անավարտ նախադասությունը գրեք գրատախտակին.
Հազարամյակի վերջում …

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
20․7–10 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել այն իրադարձություններին, որոնք Հովհաննեսը
նկարագրել էր, որ տեղի կունենան հազարամյակի վերջում։

Հրավիրեք մի քանի ուսանողների մոտենալ գրատախտակին և գրել
իրենց սովորածը։ Ապա տվեք հետևյալ հարցերը.
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• Ի՞նչ իրադարձություններ էր Հովհաննեսը նկարագրել։ (Բացատրեք, որ
Գոգ և Մագոգ անունները 8-րդ հատվածում վերաբերում են այն
ուժերին, որոնց օգնությամբ սատանան հազարամյակի վերջում
վերջին անգամ կպայքարի Տիրոջ ժողովրդի դեմ [տես ՎևՈւ
88․110-114]։)

• Այդ պատերազմից հետո ի՞նչ կպատահի դևի և նրա հետևորդների
հետ։ (Երբ ուսանողները պատասխանեն, ավարտեք գրատախտակին
գրված նախադասությունն այնպես, որ կարդացվի՝ Հազարամյակի
վերջում Աստծո ուժերը կհաղթեն սատանային և նրան
հետևորդներին։)

• Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք հասկանանք Աստծո և սատանայի միջև
ձգվող պատերազմի վերջը։

Հայտնություն 20․12–15
Հովհաննեսը տեսնում է Վերջին դատաստանը

Բացատրեք, որ Երկնային Հոր փրկության ծրագրի մասն է, որ այս երկրի
վրա ապրած ցանկացած մարդ կանգնի Աստծո առաջ և դատվի։
Հորդորեք ուսանողներին մտածել, թե Վերջին դատաստանն
ինչպիսին կլինի։

• Աստծո առաջ կանգնելու և դատվելու ժամանակ ի՞նչ մտքեր ու
զգացումներ կցանկանայիք ունենալ։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն
20․12–13 հատվածները։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և
ուշադրություն դարձնել, թե մենք ինչպես կդատվենք Աստծո կողմից։

• Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել 12-րդ հատվածից այն մասին,
թե ինչպես կդատվենք։ (Ուսանողները կարող են տարբեր բառեր
օգտագործել, բայց նրանք պետք է բացահայտեն հետևյալ սկզբունքը.
Աստված մեզ կդատի այն գրքերի համաձայն, որոնք գրվել են մեր
գործերին համապատասխան։)

• Ի՞նչ գրքեր տեսավ Հովհաննեսը ։ (Սուրբ գրությունները, Եկեղեցու այն
գրառումները, որոնց մեջ գրանցված են փրկող արարողությունները և
միգուցե այլ արարողություններ, և կյանքի գիրքը [տես 2 Նեփի
29․10–11, ՎևՈւ 128․6–7, Bible Dictionary, «Book of life»]։)

• Ուրիշ ի՞նչ սովորեցիք վերջին Դատաստանի օրվա վերաբերյալ:
(Նշում․ Մաս 32․ Օր 4, հանձնարարություն 3-ում ուսանողները
բացահայտեցին լրացուցիչ հատվածներ, որոնք ուսուցանում են
Վերջին Դատաստանի օրվա մասին։)

Նշեք, որ Տերը մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին հայտնել է, որ բացի մեր
գործերից, մենք կդատվենք համաձայն մեր սրտերի ցանկությունների
(տես ՎևՈւ 137․9, տես նաև Ալմա 41․3–5)։

• Իմացությունը, որ մենք կդատվենք մեր սրտի ցանկությունների
համաձայն, ինչպե՞ս կարող է ազդել ձեր որոշումների վրա։
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Վկայեք այդ վարդապետության և այն մասին, թե ինչպես է այն ազդում ձեր
որոշումների վրա։

Հանձնարարեք որևէ ուսանողի բարձրաձայն կարդալ Հայտնություն 22․14
հատվածը։ Դասարանի անդամներին խնդրեք հետևել և հիշել այն
սկզբունքը, որը նրանք սովորեցին այս հատվածից իրենց տնային
ուսումնասիրության ժամանակ։

• Ի՞նչ սկզբունք դուք սովորեցիք այս հատվածից: (Եթե մենք պահենք
Տիրոջ պատվիրանները, ապա կարող ենք ստանալ Հիսուս Քրիստոսի
Քավության օրհնությունները և մուտք գործել սելեստիալ
արքայություն։ Գրեք այս սկզբունքը գրատախտակին):

• Ինչո՞ւ է այս ճշմարտությունը տեղին Նոր Կտակարանի մեր
ուսումնասիրության վերջում։

Կարող եք հրավիրել ուսանողներին կիսվել որոշ ճշմարտություններով,
որոնք այս տարվա Նոր Կտակարանի ուսումնասիրության ժամանակ
ներգործել են նրանց վրա։ Հրավիրեք ցանկացած ուսանողի, ով կցանակա
կիսվել այդ ճշմարտությունների և Տեր Հիսուս Քրիստոսի
աստվածայնության մասին իրենց վկայություններով։

Խրախուսեք ուսանողներին շարունակել և ամեն օր ուսումնասիրել սուրբ
գրությունները։ Եթե հաջորդ տարի նրանք պատրաստվում են մասնակցել
սեմինարիային կամ պատրաստվում են միսիայի, հրավիրեք նրանց
այսօրվանից սկսել Մորմոնի Գրքի ընթերցանությունը։
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Հավելվածներ



Սուրբ գրությունների
ընթերցանության
աղյուսակներ
Մենք օգնում ենք իրականացնել Կրոնի սեմինարիաների և
ինստիտուտների նպատակը, խրախուսելով ուսանողներին 1) ամեն օր
կարդալ և ուսումնասիրել սուրբ գրությունները և 2) կարդալ ուսումնական
դասընթացի սուրբ գրությունները: (Սուրբ գրությունների
ընթերցանությանը հետևելու աղյուսակները ամբողջ Նոր Կտակարանի
համար կարող եք գտնել New Testament Scripture Mastery Cards, որը
գտնվում է LDS.org-ում և store.lds.org-ում [item no. 10480]):

Դուք կարող եք տալ ուսանողներին ընթերցանության աղյուսակները,
որպեսզի օգնեք նրանց հետևել իրենց առաջընթացին: Եթե ցանկանաք
զեկուցել ուսանողների ամենօրյա սուրբ գրությունների ընթերցանության
մասին, հետևեք Սուրբ գրությունների ընթերցանության զեկուցման
հրահանգներին: Փնտրեք այդ հրահանգները si.lds.org կայքում`
օգտագործելով «սուրբ գրությունների ընթերցանության զեկուցման
հրահանգներ» արտահայտությունը:

Նոր Կտակարանի ընթերցանության աղյուսակ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Մատթեոս

17 18 19 20 21 22 23 ՋՍ-Մատթ. 1 25 26 27 28

Մարկոս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Ղուկաս

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Հովհաննես

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Գործք

Առաքելոց
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Հռովմայեցիս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ա Կորնթացիս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Բ Կորնթացիս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Գաղատացիս 1 2 3 4 5 6

Եփեսացիս 1 2 3 4 5 6

Փիլիպպեցիս 1 2 3 4
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Կողոսացիս 1 2 3 4

Ա

Թեսաղոնիկեցիս

1 2 3 4 5

Բ

Թեսաղոնիկեցիս

1 2 3

Ա Տիմոթէոս 1 2 3 4 5 6

Բ Տիմոթէոս 1 2 3 4

Տիտոս 1 2 3

Փիլիմոն 1

Եբրայեցիս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Հակոբոս 1 2 3 4 5

Ա Պետրոս 1 2 3 4 5

Բ Պետրոս 1 2 3

Ա Հովհաննես 1 2 3 4 5

Բ Հովհաննես 1

Գ Հովհաննես 1

Հուդա 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Հայտնություն

17 18 19 20 21 22

Սուրբ գրությունների ամենօրյա ընթերցանության
աղյուսակ

Հունվ Փետ Մարտ Ապր Մայ Հուն Հուլ Օգոստ Սեպտ Հոկտ Նոյ Դեկտ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
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Հունվ Փետ Մարտ Ապր Մայ Հուն Հուլ Օգոստ Սեպտ Հոկտ Նոյ Դեկտ

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Ուսուցման տեմպի
ուղեցույց ամենօրյա
ուսուցիչների համար
Առաջարկվող ժամանակացույց 36 շաբաթ տևողությամբ
ուսումնական տարվա համար

Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

1 Օր 1. Դաս 1 Նոր Կտակարանի նախաբանը

Օր 2. Դաս 2 Փրկության ծրագիրը

Օր 3. Դաս 3 Ուսանողի դերը

Օր 4. Դաս 4 Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրություն

Օր 5. Դաս 5 Նոր Կտակարանի
համատեքստը և համառոտ ակնարկը

2 Օր 1. Դաս 6 Մատթեոս 1–2

Օր 2. Դաս 7 Մատթեոս 3

Օր 3. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 4. Դաս 8 Մատթեոս 4

Օր 5. Դաս 9 Մատթեոս 5.1–16

Մատթեոս 1.1–5.16

3 Օր 1. Դաս 10 Մատթեոս 5.17–48

Օր 2. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 3. Դաս 11 Մատթեոս 6

Օր 4. Դաս 12 Մատթեոս 7

Օր 5. Դաս 13 Մատթեոս 8–10

Մատթեոս 5.17–10.42

4 Օր 1. Դաս 14 Մատթեոս 11–12

Օր 2. Դաս 15 Մատթեոս 13.1–23

Օր 3. Դաս 16 Մատթեոս 13.24–58

Օր 4. Դաս 17 Մատթեոս 14

Օր 5. Դաս 18 Մատթեոս 15

Մատթեոս 11–15
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Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

5 Օր 1. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 2. Դաս 19 Մատթեոս 16

Օր 3. Դաս 20 Մատթեոս 17

Օր 4. Դաս 21 Մատթեոս 18

Օր 5. Դաս 22 Մատթեոս 19–20

Մատթեոս 16–20

6 Օր 1. Դաս 23 Մատթեոս 21.1–16

Օր 2. Դաս 24 Մատթեոս 21.17–22.14

Օր 3. Դաս 25 Մատթեոս 22.15–46

Օր 4. Դաս 26 Մատթեոս 23

Օր 5. Դաս 27 Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս,
Մատթեոս 24

Մատթեոս 21–24

7 Օր 1. Դաս 28 Մատթեոս 25.1–13

Օր 2. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 3. Դաս 29 Մատթեոս 25.14–46

Օր 4. Դաս 30 Մատթեոս 26.1–30

Օր 5. Դաս 31 Մատթեոս 26.31–75

Մատթեոս 25–26

8 Օր 1. Դաս 32 Մատթեոս 27.1–50

Օր 2. Դաս 33 Մատթեոս 27.51–28.20

Օր 3. Դաս 34 Մարկոս 1

Օր 4. Դաս 35 Մարկոս 2–3

Օր 5. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Մատթեոս 27–Մարկոս 3

9 Օր 1. Դաս 36 Մարկոս 4–5

Օր 2. Դաս 37 Մարկոս 6

Օր 3. Դաս 38 Մարկոս 7–8

Օր 4. Դաս 39 Մարկոս 9.1–29

Օր 5. Դաս 40 Մարկոս 9.30–50

Մարկոս 4–9

10 Օր 1. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 2. Դաս 41 Մարկոս 10

Օր 3. Դաս 42 Մարկոս 11–16

Օր 4. Դաս 43 Ղուկաս 1

Օր 5. Դաս 44 Ղուկաս 2

Մարկոս 10–Ղուկաս 2

1190



Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

11 Օր 1. Դաս 45 Ղուկաս 3–4

Օր 2. Դաս 46 Ղուկաս 5

Օր 3. Դաս 47 Ղուկաս 6.1–7.18

Օր 4. Դաս 48 Ղուկաս 7.18–50

Օր 5. Դաս 49 Ղուկաս 8–9

Մարկոս 3–9

12 Օր 1. Դաս 50 Ղուկաս 10.1–37

Օր 2. Դաս 51 Ղուկաս 10.38–12.59

Օր 3. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 4. Դաս 52 Ղուկաս 13–14

Օր 5. Դաս 53 Ղուկաս 15

Ղուկաս 10–15

13 Օր 1. Դաս 54 Ղուկաս 16

Օր 2. Դաս 55 Ղուկաս 17

Օր 3. Դաս 56 Ղուկաս 18–21

Օր 4. Դաս 57 Ղուկաս 22

Օր 5. Դաս 58 Ղուկաս 23

Ղուկաս 16–23

14 Օր 1. Դաս 59 Ղուկաս 24

Օր 2. Դաս 60 Հովհաննես 1

Օր 3. Դաս 61 Հովհաննես 2

Օր 4. Դաս 62 Հովհաննես 3

Օր 5. Դաս 63 Հովհաննես 4

Ղուկաս 24–Հովհաննես 4

15 Օր 1. Դաս 64 Հովհաննես 5

Օր 2. Դաս 65 Հովհաննես 6

Օր 3. Դաս 66 Հովհաննես 7

Օր 4. Դաս 67 Հովհաննես 8.1–30

Օր 5. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Հովհաննես 5–8.30

16 Օր 1. Դաս 68 Հովհաննես 8.31–59

Օր 2. Դաս 69 Հովհաննես 9

Օր 3. Դաս 70 Հովհաննես 10

Օր 4. Դաս 71 Հովհաննես 11

Օր 5. Դաս 72 Հովհաննես 12

Հովհաննես 8.31–12.50
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Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

17 Օր 1. Դաս 73 Հովհաննես 13

Օր 2. Դաս 74 Հովհաննես 14

Օր 3. Դաս 75 Հովհաննես 15

Օր 4. Դաս 76 Հովհաննես 16

Օր 5. Դաս 77 Հովհաննես 17

Հովհաննես13–17

18 Օր 1. Դաս 78 Հովհաննես 18–19

Օր 2. Դաս 79 Հովհաննես 20

Օր 3. Դաս 80 Հովհաննես 21

Օր 4. Հարմարվող օր (Նոր Կտակարանի
Մատթեոսից-Հովհաննեսի գրքերի
գիտելիքների գնահատումը
անցկացնելուհամար առաջարկվող դասի

տևողությունը)

Օր 5. Հարմարվող օր (Նոր Կտակարանի
Մատթեոսից-Հովհաննեսի գրքերի
գիտելիքների գնահատումը
վերանայելուհամար առաջարկվող դասի

տևողությունը)

Հովհաննես 18–21

19 Օր 1. Դաս 81 Գործք 1.1–8

Օր 2. Դաս 82 Գործք 1.9–26

Օր 3. Դաս 83 Գործք 2

Օր 4. Դաս 84 Գործք 3

Օր 5. Դաս 85 Գործք 4–5

Գործք 1-5

20 Օր 1. Դաս 86 Գործք 6–7

Օր 2. Դաս 87 Գործք 8

Օր 3. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 4. Դաս 88 Գործք 9

Օր 5. Դաս 89 Գործք 10–11

Գործք 6–11

21 Օր 1. Դաս 90 Գործք 12

Օր 2. Դաս 91 Գործք 13–14

Օր 3. Դաս 92 Գործք 15

Օր 4. Դաս 93 Գործք 16

Օր 5. Դաս 94 Գործք 17

Գործք 12–17
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Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

22 Օր 1. Դաս 95 Գործք 18–19

Օր 2. Դաս 96 Գործք 20–22

Օր 3. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 4. Դաս 97 Գործք 23–26

Օր 5. Դաս 98 Գործք 27–28

Գործք 18–28

23 Օր 1. Դաս 99 Հռովմայեցիս 1–3

Օր 2. Դաս 100 Հռովմայեցիս 4–7

Օր 3. Դաս 101 Հռովմայեցիս 8–11

Օր 4. Դաս 102 Հռովմայեցիս 12–16

Օր 5. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Հռովմայեցիս 1–16

24 Օր 1. Դաս 103 Ա Կորնթացիս 1–2

Օր 2. Դաս 104 Ա Կորնթացիս 3–4

Օր 3. Դաս 105 Ա Կորնթացիս 5–6

Օր 4. Դաս 106 Ա Կորնթացիս 7–8

Օր 5. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Ա Կորնթացիս 1–8

25 Օր 1. Դաս 107 Ա Կորնթացիս 9–10

Օր 2. Դաս 108 Ա Կորնթացիս 11

Օր 3. Դաս 109 Ա Կորնթացիս 12

Օր 4. Դաս 110 Ա Կորնթացիս 13–14

Օր 5. Դաս 111 Ա Կորնթացիս 15.1–29

Ա Կորնթացիս 9–15.29

26 Օր 1. Դաս 112 Ա Կորնթացիս 15.30–16.24

Օր 2. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 3. Դաս 113 Բ Կորնթացիս 1–3

Օր 4. Դաս 114 Բ Կորնթացիս 4–5

Օր 5. Դաս 115 Բ Կորնթացիս 6–7

Ա Կորնթացիս 15.30–Բ
Կորնթացիս 7

27 Օր 1. Դաս 116 Բ Կորնթացիս 8–9

Օր 2. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 3. Դաս 117 Բ Կորնթացիս10–13

Օր 4. Դաս 118 Գաղատացիս 1–4

Օր 5. Դաս 119 Գաղատացիս 5–6

Բ

Կորնթացիս 8–Գաղատացիս 6

1193



Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

28 Օր 1. Դաս 120 Եփեսացիս 1

Օր 2. Դաս 121 Եփեսացիս 2–3

Օր 3. Դաս 122 Եփեսացիս 4

Օր 4. Դաս 123 Եփեսացիս 5–6

Օր 5. Դաս 124 Փիլիպպեցիս 1–3

Եփեսացիս 1–Փիլիպպեցիս 3

29 Օր 1. Դաս 125 Փիլիպպեցիս 4

Օր 2. Դաս 126 Կողոսացիս

Օր 3. Դաս 127 Ա Թեսաղոնիկեցիս 1–2

Օր 4. Դաս 128 Ա Թեսաղոնիկեցիս 3–5

Օր 5. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Փիլիպպեցիս 4–Ա
Թեսաղոնիկեցիս 5

30 Օր 1. Դաս 129 Բ Թեսաղոնիկեցիս

Օր 2. Դաս 130 Ա Տիմոթեոս

Օր 3. Դաս 131 Բ Տիմոթեոս 1–2

Օր 4. Դաս 132 Բ Տիմոթեոս 3–4

Օր 5. Դաս 133 Տիտոս

Բ Թեսաղոնիկեցիս 1–Տիտոս 3

31 Օր 1. Դաս 134 Փիլիմոն

Օր 2. Դաս 135 Եբրայեցիս 1–4

Օր 3. Դաս 136 Եբրայեցիս 5–6

Օր 4. Դաս 137 Եբրայեցիս 7–10

Օր 5. Դաս 138 Եբրայեցիս 11

Փիլիմոն 1–Եբրայեցիս 11

32 Օր 1. Դաս 139 Եբրայեցիս 12–13

Օր 2. Դաս 140 Հակոբոս 1

Օր 3. Դաս 141 Հակոբոս 2

Օր 4. Դաս 142 Հակոբոս 3

Օր 5. Դաս 143 Հակոբոս 4–5

Եբրայեցիս 12–Հակոբոս 5

33 Օր 1. Դաս 144 Ա Պետրոս 1–2

Օր 2. Դաս 145 Ա Պետրոս 3–5

Օր 3. Հարմարվող օր (տես առաջարկներ

հարմարվող օրերի համար)

Օր 4. Դաս 146 Բ Պետրոս 1

Օր 5. Դաս 147 Բ Պետրոս 2–3

Ա Պետրոս–Բ Պետրոս

34 Օր 1. Դաս 148 Ա Հովհաննես

Օր 2. Դաս 149 Բ Հովհաննես–Գ Հովհաննես

Օր 3. Դաս 150 Հուդա

Օր 4. Դաս 151 Հայտնություն 1

Օր 5. Դաս 152 Հայտնություն 2–3

Ա Հովհաննես–Հայտնություն 3
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Շաբաթ Դասեր Սուրբ գրության
հատված

35 Օր 1. Դաս 153 Հայտնություն 4–5

Օր 2. Դաս 154 Հայտնություն 6–11, մաս 1

Օր 3. Դաս 155 Հայտնություն 6–11, մաս 2

Օր 4. Դաս 156 Հայտնություն 12–13

Օր 5. Դաս 157 Հայտնություն 14–16

Հայտնություն 4–16

36 Օր 1. Դաս 158 Հայտնություն 17–19

Օր 2. Դաս 159 Հայտնություն 20

Օր 3. Դաս 160 Հայտնություն 21–22

Օր 4. Հարմարվող օր (Նոր Կտակարանի
Գործք-Հայտնություն գրքերի գիտելիքների
գնահատումը անցկացնելուհամար

առաջարկվող դասի տևողությունը)

Օր 5. Հարմարվող օր (Նոր Կտակարանի
Գործք-Հայտնություն գրքերի գիտելիքների
գնահատումը վերանայելու համար

առաջարկվող դասի տևողությունը)

Հայտնություն 17–22
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Առաջարկներ հարմարվող
օրերի համար
Դասերի ամենօրյա ուղեցույցը ուսուցիչների համար հիմնված է 36 շաբաթ
կամ 180 օր տևողությամբ ուսումնական տարվա վրա: Այս ձեռնարկն
ապահովում է 160 օրական դասեր, բաց թողնելով 20 օր, որոնց համար
ուսուցման նյութ տրված չէ: Այս 20 «հարմարվող օրերը» պետք է
արդյունավետ օգտագործվեն կարևոր նպատակների և վարժությունների
համար` ներառյալ հետևյալը.

1. Գնահատումներ Կրոնի սեմինարիաների և ինստիտուտների
նպատակն է «օգնել երիտասարդներին և երիտասարդ
չափահասներին հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն ու
ուսմունքները և ապավինել դրանց, արժանի լինել տաճարային
օրհնություններին և պատրաստել իրենց, իրենց ընտանիքները և
մերձավորներին հավերժական կյանքին իրենց Երկնային Հոր հետ»:
Այս նպատակը հետապնդելով ՍևԻ պատրաստել է գիտելիքի
գնահատումներ: Այս գնահատումները միտված են օգնել
ուսանողներին հասկանալ, բացատրել, հավատալ և ապրել ըստ նրա,
ինչ իրենք սովորում են դասարանում:

2014 թվականին սեմինարիայի ավարտական պահանջները ճշգրտվել
են, այնպես որ յուրաքանչյուր դասընթացի համար ուսանողները
պետք է անցնեն գիտելիքի գնահատում, որպեսզի ավարտեն
դասընթացը: Ուսումնական տարվա ամեն կիսամյակի համար դուք
պետք է անցկացնեք գիտելիքի գնահատում: Յուրաքանչյուր
գնահատում բաղկացած է երկու մասից. 1) գնահատման անցկացում,
որը կտևի մոտավորապես 40 րոպե, կամ մեկ դասաժամ, և 2)
ուսանողների հետ գնահատման քննարկում ու սխալների ուղղում՝
հաջորդ դասաժամի ընթացքում: Այս վերանայումը կարևոր է,
որպեսզի ուսանողները սովորեն այդ փորձառությունից: Եթե ձեր
դասաժամը 60 րոպեից ավել է տևում, գիտելիքների գնահատման և
վերանայման գործընթացը պետք է անցկացվի մեկ դասաժամի
ընթացքում։

Գնահատումները պետք է օգտագործվեն ուսանողներին օգնելու
համար: Սեմինարիայի ավարտական պահանջներին վերաբերող
գիտելիքի գնահատումների մասին հայտարարելիս Երեց Փոլ Վ.
Ջոնսոնը՝ Յոթանասունից, ասել է. «Ուսուցչի տրամադրվածությունը
շատ մեծ դեր ունի: Եթե ուսուցիչները կարողանան տեսնել, թե ինչպես
է սա օրհնում ուսանողների կյանքը, նրանք կդիտեն գնահատումները
որպես իրենց ուսանողներին օգնելու միջոց: … Կարծում եմ, որ եթե
զգուշանալու կարիք կա, դա այն է, որ մենք չենք ուզում, որ
ուսուցիչները սա դիտեն որպես կառավարման միջոց կամ մական`
բութ գործիքով մեկին ծեծելու համար, կամ ինչ-որ ընտրյալների
ակումբ միայն որոշակի ուսանողների համար: Մենք ցանկանում ենք,
որ նրանք դիտեն սա որպես մի բան, ինչն իսկապես կօրհնի նրանց
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կյանքը»: (“Elevate Learning Announcement” [Seminaries and Institutes of
Religion global faculty meeting, June 20, 2014], si.lds.org):

Ուշադրություն. Գնահատման այլ տարբերակներ կարելի է գտնել`
որոնելով ՍևԻ վեբ կայքում (si.lds.org), օգտագործելով գնահատում
առանցքային բառը:

2. Հարմարեցնել ամենօրյա դասերը: Դուք կարող եք լրացուցիչ
ժամանակ տրամադրել այն դասին, որի արդյունավետ ուսուցման
համար ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում: Դուք կարող եք նաև
օգտագործել ուսուցման լրացուցիչ գաղափարները, որոնք տրված են
որոշ դասերի վերջում, կամ ժամանակ տրամադրեք սուրբ գրության
որոշակի հատվածի, կամ ավետարանի թեմայի շուրջ ուսանողների
հարցերին պատասխանելու համար: Հարմարվող օրերը ձեզ թույլ են
տալիս օգտվել այդ հնարավորություններից, մինչ դուք հետևում եք
ձեր ժամանակացույցին և կատարում եք սուրբ գրությունները
հաջորդականությամբ ուսուցանելու ձեր պարտականությունը:

3. Սուրբ գրությունների կարևոր հատվածների և հիմնական
վարդապետությունների սերտում: Դուք կարող եք օգտագործել
կրկնողության վարժությունները սուրբ գրությունների սերտման
հատվածների համար, որոնք գտնվում են ամբողջ ձեռնարկում և
հավելվածում: Դուք կարող եք ստեղծել սուրբ գրությունների սերտման
լրացուցիչ կրկնողության վարժություններ, որոնք
կհամապատասխանեն ձեր դասարանի ուսանողների հատուկ
կարիքներին և հետաքրքրություններին: Դուք կարող եք նաև
հարմարվող օրվա կեսն օգտագործել այնպիսի վարժությունների
համար, որոնք օգնում են ուսանողներին կրկնել և ավելի խորը
հասկանալ հիմնական վարդապետությունները:

4. Նախորդ նյութի կրկնությունը: Ուսանողների համար օգտակար է
պարբերաբար ետ նայել այն ամենին, ինչ նրանք սովորել են նախորդ
դասերի ժամանակ կամ սուրբ գրության որոշակի գրքից: Դուք կարող
եք ուսանողներին հնարավորություն տալ բացատրել մի
ճշմարտություն նախորդ դասից և կիսվել, թե ինչպես է այդ
ճշմարտությունն ազդել իրենց կյանքի վրա: Դուք կարող եք նաև
ստեղծել և վարել վիկտորինա կամ ուսուցողական վարժություններ,
որոնք կրկնում են նախորդ նյութը:

5. Թույլ տալ ժամանակացույցի ընդհատումներ: Դպրոցական
միջոցառումները կամ ժողովները, հասարակական
իրադարձությունները, եղանակը և այլ խոչընդոտներ կարող են
պահանջել, որ դուք պարբերաբար չեղարկեք կամ կրճատեք դասը:
Հարմարվող օրերը կարող են օգտագործվել նման ընդհատումներ
թույլ տալու համար:
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Ուսուցման տեմպի
ուղեցույց տնային
ուսումնասիրության
ուսուցիչների համար
Այս ձեռնարկը պարունակում է 32 տնային ուսումնասիրության դաս,
որոնք համապատասխանում են Նոր Կտակարանի ուսումնական ուղեցույց
տնային ուսումնասիրման սեմինարիայի ուսանողների համար ձեռնարկի 32
բաժիններին: Ձեզ հավանաբար հարկավոր կլինի պլանավորել լրացուցիչ
չորս դասեր, որպեսզի անցկացնեք և վերանայեք գիտելիքների
պահանջվող գնահատումները՝ ընդհանուր առմամբ 36 դասերի համար:
Դուք կարող եք դասերն ու տեմպը հարմարեցնել շաբաթների քանակին,
որի ընթացքում դուք պետք է ուսուցանեք դասընթացը:

Մաս Տնային ուսումնասիրության դաս

Մաս 1 Օր 1. Փրկության ծրագիրը

Օր 2. Դաս 3 Ուսանողի դերը

Օր 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրություն

Օր 4. Նոր Կտակարանի նախաբանը և համատեքստը

Ուսուցչի դաս. Փրկության ծրագիր. Նոր Կտակարանի նախաբանը և համատեքստը

Մաս 2 Օր 1. Մատթեոս 1–2

Օր 2. Մատթեոս 3

Օր 3. Մատթեոս 4

Օր 4. Մատթեոս 5

Ուսուցչի դաս. Մատթեոս 1–5

Մաս 3 Օր 1. Մատթեոս 6-7

Օր 2. Մատթեոս 8-10

Օր 3. Մատթեոս 11-12

Օր 4. Մատթեոս 13․1-23

Ուսուցչի դաս. Մատթեոս 6.1–13.23

Մաս 4 Օր 1. Մատթեոս 13.24–58

Օր 2. Մատթեոս 14

Օր 3. Մատթեոս 15

Օր 4. Մատթեոս 16-17

Ուսուցչի դաս. Մատթեոս 13.24–17.27
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Մաս Տնային ուսումնասիրության դաս

Մաս 5 Օր 1. Մատթեոս 18-20

Օր 2. Մատթեոս 21․1-16

Օր 3. Մատթեոս 21․17–22․14

Օր 4. Մատթեոս 22․15-46

Ուսուցչի դաս. Մատթեոս 18–22

Մաս 6 Օր 1. Մատթեոս 23

Օր 2. Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս, Մատթեոս 24

Օր 3. Մատթեոս 25

Օր 4. Մատթեոս 26․1-30

Ուսուցչի դաս. Մատթեոս 23.1–26.30

Մաս 7 Օր 1. Մատթեոս 26․31-75

Օր 2. Մատթեոս 27-28

Օր 3. Մարկոս 1

Օր 4. Մարկոս 2-3

Ուսուցչի դաս. Մատթեոս 26.31–Մարկոս 3.35

Մաս 8 Օր 1. Մարկոս 4-5

Օր 2. Մարկոս 6-8

Օր 3. Մարկոս 9.1–29

Օր 4. Մարկոս 9.30–50

Ուսուցչի դաս. Մարկոս 4–9

Մաս 9 Օր 1. Մարկոս 10–16

Օր 2. Ղուկաս 1

Օր 3. Ղուկաս 2

Օր 4. Ղուկաս 3–4

Ուսուցչի դաս. Մարկոս 10–Ղուկաս 4

Մաս 10 Օր 1. Ղուկաս 5

Օր 2. Ղուկաս 6.1-7.18

Օր 3. Ղուկաս 7.18-50

Օր 4. Ղուկաս 8.1-10.37

Ուսուցչի դաս. Ղուկաս 5.1–10.37

Մաս 11 Օր 1. Ղուկաս 10.38–12.59

Օր 2. Ղուկաս 13-15

Օր 3. Ղուկաս 16

Օր 4. Ղուկաս 17

Ուսուցչի դաս. Ղուկաս 10.38–17.37
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Մաս Տնային ուսումնասիրության դաս

Մաս 12 Օր 1. Ղուկաս 18-21

Օր 2. Ղուկաս 22

Օր 3. Ղուկաս 23-24

Օր 4. Հովհաննես 1

Ուսուցչի դաս. Ղուկաս 18–Հովհաննես 1

Մաս 13 Օր 1. Հովհաննես 2

Օր 2. Հովհաննես 3

Օր 3. Հովհաննես 4

Օր 4. Հովհաննես 5-6

Ուսուցչի դաս. Հովհաննես 2–6

Մաս 14 Օր 1. Հովհաննես 7

Օր 2. Հովհաննես 8

Օր 3. Հովհաննես 9

Օր 4. Հովհաննես 10

Ուսուցչի դաս. Հովհաննես 7–10

Մաս 15 Օր 1. Հովհաննես 11

Օր 2. Հովհաննես 12

Օր 3. Հովհաննես 13

Օր 4. Հովհաննես 14-15

Ուսուցչի դաս. Հովհաննես 11–15

Մաս 16 Օր 1. Հովհաննես 16

Օր 2. Հովհաննես 17

Օր 3. Հովհաննես 18–19

Օր 4. Հովհաննես 20-21

Ուսուցչի դաս. Հովհաննես 16–21

Նոր Կտակարանի Մատթեոսից-Հովհաննեսի համար գիտելիքների գնահատումը
անցկացնելու համար առաջարկվող դասի տևողությունը

Նոր Կտակարանի Մատթեոսից-Հովհաննեսի համար գիտելիքների գնահատումը
վերանայելու համար առաջարկվող դասի տևողությունը

Մաս 17 Օր 1. Գործք 1․1-8

Օր 2. Գործք 1․9-26

Օր 3. Գործք 2

Օր 4. Գործք 3-5

Ուսուցչի դաս. Գործք 1–5
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Մաս Տնային ուսումնասիրության դաս

Մաս 18 Օր 1. Գործք 6-7

Օր 2. Գործք 8

Օր 3. Գործք 9

Օր 4. Գործք 10-12

Ուսուցչի դաս. Գործք 6–12

Մաս 19 Օր 1. Գործք 13-14

Օր 2. Գործք 15

Օր 3. Գործք 16-17

Օր 4. Գործք 18-19

Ուսուցչի դաս. Գործք 13–19

Մաս 20 Օր 1. Գործք 20-22

Օր 2. Գործք 23-28

Օր 3. Հռովմայեցիս 1-3

Օր 4. Հռովմայեցիս 4-7

Ուսուցչի դաս. Գործք 20-Հռովմայեցիս 7

Մաս 21 Օր 1. Հռովմայեցիս 8-11

Օր 2. Հռովմայեցիս 12-16

Օր 3. Ա Կորնթացիս 1-2

Օր 4. Ա Կորնթացիս 3-6

Ուսուցչի դաս. Հռովմեացիս 8–Ա Կորնթացիս 6

Մաս 22 Օր 1. Ա Կորնթացիս 7-8

Օր 2. Ա Կորնթացիս 9-10

Օր 3. Ա Կորնթացիս 11

Օր 4. Ա Կորնթացիս 12-14

Ուսուցչի դաս. Ա Կորնթացիս 7–14

Մաս 23 Օր 1. Ա Կորնթացիս 15.1–29

Օր 2. Ա Կորնթացիս 15.30–16.24

Օր 3. Բ Կորնթացիս 1-3

Օր 4. Բ Կորնթացիս 4-7

Ուսուցչի դաս. Ա Կորնթացիս 15-Բ Կորնթացիս 7

Մաս 24 Օր 1. Բ Կորնթացիս 8-9

Օր 2. Բ Կորնթացիս 10-13

Օր 3. Գաղատացիս

Օր 4. Եփեսացիս 1

Ուսուցչի դաս. Բ Կորնթացիս 8–Եփեսացիս 1
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Մաս Տնային ուսումնասիրության դաս

Մաս 25 Օր 1. Եփեսացիս 2–3

Օր 2. Եփեսացիս 4–6

Օր 3. Փիլիպպեցիս 1–3

Օր 4. Փիլիպպեցիս 4

Ուսուցչի դաս. Եփեսացիս 2–Փիլիպպեցիս 4

Մաս 26 Օր 1. Կողոսացիս

Օր 2. Ա Թեսաղոնիկեցիս

Օր 3. Բ Թեսաղոնիկեցիս

Օր 4. Ա Տիմոթեոս

Ուսուցչի դաս. Կողոսացիս–1 Տիմոթեոս

Մաս 27 Օր 1. Բ Տիմոթեոս

Օր 2. Տիտոս

Օր 3. Փիլիմոն

Օր 4. Եբրայեցիս 1-4

Ուսուցչի դաս. Բ Տիմոթեոս 1–Եբրայեցիս 4

Մաս 28 Օր 1. Եբրայեցիս 5-6

Օր 2. Եբրայեցիս 7-10

Օր 3. Եբրայեցիս 11

Օր 4. Եբրայեցիս 12–Հակոբոս 1

Ուսուցչի դաս. Եբրայեցիս 5–Հակոբոս 1

Դաս 29 Օր 1. Հակոբոս 2–3

Օր 2. Հակոբոս 4-5

Օր 3. Ա Պետրոս 1-2

Օր 4. Ա Պետրոս 3-5

Ուսուցչի դաս. Հակոբոս 2–Ա Պետրոս 5

Դաս 30 Օր 1. Բ Պետրոս

Օր 2. Ա Հովհաննես

Օր 3. Բ Հովհաննես-Գ Հովհաննես

Օր 4. Հուդա

Ուսուցչի դաս. Բ Պետրոս–Հուդա

Մաս 31 Օր 1. Հայտնություն 1-3

Օր 2. Հայտնություն 4-5

Օր 3. Հայտնություն 6-7

Օր 4. Հայտնություն 8-11

Ուսուցչի դաս. Հայտնություն 1–11
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Մաս Տնային ուսումնասիրության դաս

Մաս 32 Օր 1. Հայտնություն 12-13

Օր 2. Հայտնություն 14-16

Օր 3. Հայտնություն 17-19

Օր 4. Հայտնություն 20-22

Ուսուցչի դաս. Հայտնություն 12–22

Նոր Կտակարանի Գործք-Հայտնություն գրքերի գիտելիքների գնահատումը անցկացնելու

համար առաջարկվող դասի տևողությունը:

Նոր Կտակարանի Գործք-Հայտնություն գրքերի գիտելիքների գնահատումը վերանայելու

համար առաջարկվող դասի տևողությունը:
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Սուրբ գրությունների
սերտման նախաբան
Կրոնի սեմինարիաները և ինստիտուտները ընտրել են 25 սերտման
սուրբ գրության հատվածներ սեմինարիայի չորս դասընթացներից
յուրաքանչյուրի համար: Այս հատվածները ապահովում են սուրբ
գրությունների այն կարևոր հիմքը, որն անհրաժեշտ է ավետարանը
հասկանալու և դրանով կիսվելու համար, ինչպես նաև հավատքն
ամրացնելու համար: Նոր Կտակարանի սերտման հատվածները
հետևյալն են.

Մատթեոս 5.14–16

Մատթեոս 11.28–30

Մատթեոս 16.15–19

Մատթեոս 22.36–39

Մատթեոս 28.19–20

Ղուկաս 24.36–39

Հովհաննես 3.5

Հովհաննես 14.6

Հովհաննես 14.15

Հովհաննես 17.3

Գործք 2.36–38

Գործք 3.19–21

Ա Կորնթացիս 6.19–20

Ա Կորնթացիս 15.20–22

Ա Կորնթացիս 15.40–42

Գաղատացիս 5.22–23

Եփեսացիս 4.11–14

Փիլիպպեցիս 4.13

Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.1–3

Բ Տիմոթեոս 3.15–17

Եբրայեցիս 12.9

Հակոբոս 1.5–6

Հակոբոս 2.17–18

Ա Պետրոս 4.6

Հայտնություն 20.12
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Սեմինարիայի ուսանողներին խրախուսվում է «սերտել» այս
հատվածները: Դուք լավագույնս կարող եք օգնել ձեր ուսանողներին, եթե
դուք նույնպես սերտեք այս հատվածները: Սուրբ գրությունների
հատվածների սերտումը ներառում է.

• Գտնել հատվածները` իմանալով դրանց հետ կապված սուրբ
գրությունների հղումները

• Հասկանալ սուրբ գրությունների հատվածների համատեքստը և
բովանդակությունը

• Կիրառել սուրբ գրությունների հատվածներում ուսուցանվող
ավետարանի սկզբունքներն ու վարդապետությունները

• Մտապահել հատվածները

Հետևողականություն, ակնկալիքներ և մեթոդներ
Երբ դուք ծրագրում եք օգնել ուսանողներին սերտել սուրբ գրության
հատվածներ, դուք ավելի մեծ հաջողություններ կունենաք, եթե
հետևողականորեն անդրադառնաք սերտման սուրբ գրություններին,
պատշաճ ակնկալիքներ ունենաք և օգտագործեք մեթոդներ, որոնք
հարմար են սովորելու տարբեր ձևերին:

Սերտման սուրբ գրություններ ուսուցանելիս հետևողականությունը և
կրկնողությունը կօգնեն ուսանողներին ամրապնդել ճշմարտություններն
իրենց հիշողության մեջ` հետագայում օգտագործելու համար: Օգտակար
կարող է լինել տարվա համար ուսուցման դասընթացի ծրագրումը և
պլանի կազմումը, որպեսզի ուսանողներին հնարավորություն տաք
դասարանում հետևողականորեն սերտել սուրբ գրության հատվածներ:
Խելամտորեն որոշեք, թե որքան հաճախ և որքան ժամանակ պետք է
ծախսեք ուսանողներին օգնելու համար, որ սովորեն սերտման սուրբ
գրության հատվածները: Համոզվեք, որ սերտման սուրբ գրությունների
վարժությունները ստվերում չեն թողնում սուրբ գրությունների ամենօրյա
հերթական ուսումնասիրությունը: Դուք կարող եք որոշել ամեն օր մի
քանի րոպե տրամադրել ձեր ուսանողների հետ սերտման սուրբ
գրությունները կրկնելուն: Կամ կարող եք որոշել ամեն շաբաթ մեկ կամ
երկու անգամ 10-15 րոպե տրամադրել սերտման կարճ վարժություն
կատարելուն: Անկախ այն բանից, թե ինչպես եք դուք ծրագրում օգնել
ուսանողներին սովորել սերտման սուրբ գրությունների հատվածները,
եղեք հետևողական և գործադրեք համապատասխան ջանքեր:

Սուրբ գրությունների սերտման ձեր ակնկալիքները հիմնեք
յուրաքանչյուր ուսանողի ունակությունների վրա: Սուրբ գրությունների
սերտումը պահանջում է ուսանողի ջանքերը: Հաղորդեք ուսանողներին,
որ սուրբ գրությունները սերտելիս նրանց հաջողությունները մեծապես
կախված են նրանց վերաբերմունքից և աշխատելու ցանկությունից:
Խրախուսեք նրանց այնպիսի նպատակներ ունենալ, որոնք նրանց
ունակությունները կբարձրացնեն ավելի բարձր մակարդակի: Նրբազգաց
եղեք այն ուսանողների հանդեպ, ովքեր դժվարանում են անգիր սովորել
և պատրաստ եղեք հարմարեցնելու ձեր ակնկալիքներն ու ուսուցման
մեթոդները ուսանողների կարիքներին:
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Դասակարգված անհատական մոտեցում ցուցաբերելու և զանազան
ուսուցման ձևեր օգտագործելու համար փոփոխեք մեթոդները, որոնք
դուք օգտագործում եք, որպեսզի օգնեք ուսանողներին սերտել սուրբ
գրության հատվածները: Ինչպես ավետարանի ուսուցման և
ուսումնասիրության ժամանակ, իմաստուն եղեք վարժություններն
ընտրելիս, որպեսզի Սուրբ Հոգին կարողանա աջակցել ուսանողներին`
սերտել սուրբ գրություններն ու վարդապետությունները: Այս ձեռնարկի
դասերում դուք կգտնեք սուրբ գրությունների սերտումն ուսուցանելու
բազմաթիվ համապատասխան մեթոդներ: Սուրբ գրությունների
սերտումը ուսուցանելու լրացուցիչ մեթոդների համար տես այս
հավելվածի «Սուրբ գրությունների սերտման վարժություններ» բաժինը:

Սերտման սուրբ գրություններն ուսումնական
ծրագրում
Սերտման սուրբ գրությունները ուսումնական ծրագրում գրված են

բազմաթիվ ձևերով: Սերտման սուրբ գրության պատկերը
ներկայացնում է սերտման սուրբ գրությունների հատվածների

օգտագործումը դասանյութում: Սերտման սուրբ գրությունները
ներկայացվում և քննարկվում են այն գլխի համատեքստում, որտեղ
դրանք գտնվում են: Սերտման սուրբ գրության հատվածների համար
ուսուցման լրացուցիչ գաղափարները տրված են այն դասերի վերջում,
որտեղ դրանք կան: Ուսուցման այս լրացուցիչ գաղափարներն օգնում են
յուրաքանչյուր հատվածի համար համադրել սուրբ գրությունների
սերտման չորս տարրերը (գտնել, հասկանալ, կիրառել, անգիր սովորել):
Օրինակ, եթե դասն օգնում է ուսանողներին հասկանալ և կիրառել
սերտման սուրբ գրությունների հատվածները, ապա ուսուցման
լրացուցիչ գաղափարը կօգնի նրանց գտնել կամ անգիր սովորել
հատվածը:

Ուսումնական ծրագիրը հաճախակի նախատեսում է նաև սերտման սուրբ
գրությունները կրկնելու վարժություններ, որոնք կարող են օգտագործվել,
եթե ժամանակը թույլ տա և ձեր դասարանի սուրբ գրությունները
սերտելու նպատակների հետ ներդաշնակ լինեն: Ի լրումն այս
կրկնողությունների` կարող են օգտագործվել ստորև թվարկված սուրբ
գրությունների սերտման վարժությունները: Դուք կարող եք լրացուցիչ
ժամանակ օգտագործել ավելի կարճ դասի սկզբում կամ վերջում,
որպեսզի կատարեք այս կրկնողության վարժություններից մեկը:

Սուրբ գրությունների սերտման առաջարկներ
Որպեսզի օգնեք ուսանողներին զարգացնել գտնելու հմտությունները,
կարող եք ծրագրել ներկայացնել 25 սերտման հատվածները դասընթացի
սկզբում, իսկ հետո սերտման վրա աշխատեք դասընթացի ողջ
ընթացքում: Կամ կարող եք ներկայացնել մի քանի հատվածներ ամեն
ամիս և կենտրոնանալ այդ հատվածները սերտելու վրա տվյալ ամսվա
ընթացքում: Նման ձևերով ներկայացնելը կարող է ներառել. առաջարկել,
որ ուսանողները նշեն սերտման սուրբ գրությունների հատվածները
իրենց անձնական սուրբ գրությունների օրինակներում, օգնելով
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ուսանողներին մտածել, թե ինչպես կարող են հիշել կարևոր բառերը և
հղումները և բացատրել վարդապետություններն ու սկզբունքները, որոնք
պարունակվում են յուրաքանչյուր հատվածում: Դուք կարող եք նաև
ուսանողներին ներգրավել սերտման սուրբ գրությունների ներկայացման
գործում` հանձնարարելով նրանց օգտագործել հատվածները իրենց
հավաքներում կամ հրավիրելով նրանց սովորեցնել միմյանց, թե ինչպես
հիշել և գտնել հատվածները: Սերտման սուրբ գրությունները հիշելու
պատասխանատվություն զարգացնելու համար հաճախակի
վիկտորինաներ անցկացրեք և գտնելու վարժություններ կատարեք
(օրինակների համար` տես ստորև բերված սուրբ գրությունների
սերտման վարժությունները): Այս դասընթացի 25 սերտման հատվածների
ցանկը կարող եք գտնել ուսանողների էջանիշների և սերտման սուրբ
գրությունների քարտերի վրա:

Որպեսզի աջակցեք ուսանողներին հասկանալ սերտման սուրբ
գրությունների հատվածները, շեշտեք այս հատվածները, երբ հանդիպեք
դրանց ձեր ամենօրյա դասերում: Դուք կարող եք օգտագործել նաև
ստորև տրված սուրբ գրությունների սերտման վարժությունները,
որպեսզի մեծացնեք հատվածներում պարունակվող ճշմարտությունների
վերաբերյալ ուսանողների գիտելիքը և դրանց բացատրման
ունակությունը: Հավաքների կամ դասի ժամանակ ուսանողներին
հնարավորություն տվեք բացատրել, թե ինչպես են սերտման սուրբ
գրությունների ճշմարտություններն օգնում նրանց ավելի լավ հասկանալ
Հիմնական վարդապետությունները:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին կիրառել սերտման սուրբ
գրություններում գտնվող ճշմարտությունները, խրախուսեք նրանց
հետևել Սուրբ Հոգու հուշումներին, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես են
հատվածների ճշմարտությունները կիրառվում իրենց կյանքում: Որպեսզի
օգնեք ուսանողներին գործել ըստ իրենց սովորած ճշմարտությունների,
կարող եք ժամանակ առ ժամանակ դասարանի նորությունների
տախտակին ամրացնել մի կոչ, որը կապված է սերտման սուրբ գրության
հետ: Կամ դուք կարող եք ուսանողներին հնարավորություն տալ
դասարանում վարժվել ավետարանի վարդապետություններն ու
սկզբունքներն ուսուցանելուն` օգտագործելով սերտման սուրբ
գրությունները (տես ստորև տրված սերտման սուրբ գրությունների
վարժությունների գաղափարները): Դուք կարող եք նաև հրավիրել
ուսանողներին կիրառել իրենց սովորած սկզբունքներն այն դասերի
ընթացքում, որտեղ կան սերտման սուրբ գրության հատվածներ:
Հավաքների ժամանակ կամ այլ առիթներով ուսանողներին
հնարավորություն տվեք զեկուցել իրենց փորձառությունների մասին: Սա
կօգնի նրանց մեծացնել ճշմարտությունների վերաբերյալ իրենց
վկայությունը, որը սովորել են սերտման սուրբ գրությունների
հատվածներից:

Որպեսզի օգնեք ուսանողներին անգիր սովորել 25 սերտման սուրբ
գրությունների հատվածները, դուք կարող եք ծրագրել դասարանում
անգիր սովորել երկու կամ երեք հատվածներ ամեն ամիս: Կարող եք
նաև հանձնարարել ուսանողներին տանը անգիր սովորել որոշակի
հատվածներ (նրանք կարող են դա անել իրենց ընտանիքների հետ կամ
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անգիր ասել հատվածները ծնողին կամ ընտանիքի անդամին): Դուք
կարող եք սերտումը դարձնել ամենօրյա հավաքների մի մասը` խնդրելով
դասարանին անգիր ասել մի հատված կամ ուսանողներին ժամանակ
տալով, որ զույգերով անգիր սովորեն: Ուսանողներին
հնարավորություններ տալով, որ անգիր սովորեն սերտման սուրբ
գրությունների հատվածները զույգերով կամ փոքր խմբերով կամ
դասարանի առջև, կարող եք օգնել նրանց պատասխանատու լինել իրենց
ջանքերի համար: Ստորև տրված սուրբ գրությունների սերտման
վարժությունները ներառում են անգիր սովորելու զանազան մեթոդներ:
Հոգացեք, որ հարմարեցնեք մտապահելու ակնկալիքները յուրաքանչյուր
ուսանողի ունակություններին և պայմաններին: Ուսանողները չպետք է
անհարմար դրության մեջ հայտնվեն կամ ճնշված զգան, եթե չեն
կարողանում անգիր սովորել:
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Սուրբ գրությունների
սերտման հատվածների
վարժություններ
Նախաբան
Այս բաժինը տալիս է մի քանի գաղափարներ, որոնք կարող եք
օգտագործել` աջակցելու ուսանողներին սուրբ գրությունների կարևոր
հատվածները սերտելու գործում: Երբ աջակցում և խրախուսում եք
ուսանողներին զարգացնել այս հմտությունները, դուք օգնում եք նրանց
դառնալ ինքնուրույն, վստահել սեփական ուժերին սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ժամանակ: Ուսանողները կարող են օգտագործել
սերտման այս հմտություններն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում, որպեսզի
ավելի հեշտությամբ գտնեն, ավելի լավ հասկանան, կիրառեն և անգիր
սովորեն սուրբ գրությունների հատվածները: Ստորև տրված են սուրբ
գրությունները սերտելու յուրաքանչյուր մասի վերաբերյալ ուսուցման
գաղափարները: Այսպիսի վարժությունների բազմազանությունն
օգտագործելը կարող է օգնել ուսանողներին ավելի հաջողությամբ
սերտել սուրբ գրության հատվածները:

Վարժություններ, որոնք օգնում են ուսանողներին
գտնել սերտման սուրբ գրությունների հատվածները

Ինչպես նշել հատվածները

Սերտման սուրբ գրությունների հատվածների նշումը կարող է օգնել
ուսանողներին հիշել այս հատվածները և ավելի հեշտությամբ գտնել
դրանք: Խրախուսեք ուսանողներին նշել այս կարևոր հատվածներն
իրենց սուրբ գրություններում այնպես, որ առանձնացնեն դրանք մյուս
հատվածներից, որոնք նշել են:

Գրքերն իմանալը

Նոր Կտակարանի գրքերի անունները և հերթականությունը անգիր
սովորելը կարող է օգնել ուսանողներին ավելի արագ գտնել սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները: Ստորև տրված են
վարժությունների օրինակներ, որոնք կարող են օգնել ուսանողներին
ծանոթանալ Նոր Կտակարանի գրքերի հետ.

• Գտնել Բովանդակությունը—Օգնեք ուսանողներին ծանոթանալ
Աստվածաշնչի բովանդակության հետ, որպեսզի կարողանան գտնել
այն գրքերը, որոնցում գտնվում են սուրբ գրության սերտման
հատվածները:

• Երգ երգել—Փոխարինեք ծանոթ օրհներգի կամ մանկական երգի
բառերը Նոր Կտակարանի գրքերի անուններով։ Ուսանողներին
սովորեցրեք այս երգը (կամ օգտվեք The Books in the New Testament
երգից [Երեխաների Երգարան, 116–17])։ Տարվա ընթացքում թող նրանք
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հաճախակի երգեն այն, որ դա օգնի նրանց հիշել Նոր Կտակարանի
գրքերի անունները և հերթականությունը:

• Օգտագործել առաջին տառերը—Գրատախտակին գրեք գրքերի
առաջին տառերը (Մ, Մ, Ղ, Հ և այլն): Ուսանողները թող վարժվեն,
ասելով գրքերի անունները, որոնք համապատասխանում են
յուրաքանչյուր տառին: Կրկնեք այս վարժությունն այնքան ժամանակ,
մինչև նրանք կարողանան անգիր ասել գրքերի անունները:

• Արագ բացել գիրքը—Ասեք գրքերից մեկի անունը, որում գտնվում է
սերտման սուրբ գրություն, և թող ուսանողները բացեն իրենց սուրբ
գրություններում այդ գրքի ցանկացած էջ: Հետևեք, թե որքան
ժամանակ է պահանջվում, որ ամբողջ դասարանը գտնի գրքերից
յուրաքանչյուրը: Այս վարժությունը կարելի է կրկնել, որ ուսանողներին
հնարավորություն տրվի ավելի հեշտ հիշել և գտնել Նոր
Կտակարանի գրքերը:

Ինչպես հիշել հղումները և բովանդակությունը

Երբ ուսանողներն իմանան սուրբ գրությունների սերտման հատվածների
տեղը և սովորեն բովանդակությունը, Սուրբ Հոգին կօգնի նրանց վերհիշել
սուրբ գրությունների հղումները` երբ անհրաժեշտ է (տես Հովհաննես
14.26): Հիմնական բառերը կամ արտահայտությունները, ինչպես օրինակ
«ջրից և Հոգուց ծնված» (Հովհաննես 3.5) և «Հոգու պտուղը» (Գաղատացիս
5.22–23), կարող են օգնել ուսանողներին հիշել յուրաքանչյուր հատվածի
բովանդակությունը և վարդապետական ուսմունքները: Հետևյալ
մեթոդները կարող են օգնել ուսանողներին զուգորդել սերտման սուրբ
գրությունների հղումները դրանց բովանդակության կամ հիմնաբառի
հետ: (Կարող եք պահել այն վարժությունները, որոնք ներառում են
մրցախաղ, մրցարշավ կամ նախատեսված են անցկացվել տարվա
վերջում, երբ ուսանողները կապացուցեն, որ գիտեն, թե որտեղ են
գտնվում սուրբ գրությունների սերտման հատվածները: Այսպիսի
վարժությունները կօգնեն ուսանողներին ամրապնդել իրենց սովորածը:)

• Հղումներ և հիմնաբառեր Խրախուսեք ուսանողներին մտապահել
հղումներն ու հիմնաբառերը սուրբ գրության յուրաքանչյուր սերտման
հատվածի համար, որոնք թվարկված են սուրբ գրությունների
սերտման քարտերի վրա: (Սուրբ գրությունների սերտման քարտերը
կարելի է պատվիրել store.lds.org կայքում: Կարող եք նաև խրախուսել
ուսանողներին ստեղծել սուրբ գրությունների սերտման հատվածների
քարտերի իրենց խումբը:) Ուսանողներին ժամանակ տվեք
ուսումնասիրել քարտերը իրենց զուգընկերոջ հետ, ապա ստուգել
միմյանց գիտելիքները: Խրախուսեք ուսանողներին
ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել այն եղանակներին,
որոնցով նրանք ուսումնասիրում են միասին և ստուգում միմյանց
գիտելիքները: Երբ նրանք ավելի հմտանան սուրբ գրությունների
հատվածների սերտման գործում, կարող եք հրավիրել նրանց
օգտագործել հուշումները, որոնք ներառում են համատեքստը կամ
վարդապետությունների ու սկզբունքների կիրառումը սուրբ
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գրություններից: Քննվող ուսանողը կարող է պատասխանել բանավոր
կամ գրավոր եղանակով:

• Սուրբ գրությունների սերտման քարտեր Այս վարժությունը կարելի է
օգտագործել սուրբ գրությունների կարևոր հատվածների խումբը
ներկայացնելու կամ վերանայելու համար: Ընտրեք սուրբ
գրությունների սերտման մի քանի քարտեր և պատրաստվեք
բաժանել դրանք ձեր ուսանողներին: (Համոզվեք, որ յուրաքանչյուր
քարտից ունեք բազմաթիվ օրինակներ, այնպես որ շատ ուսանողներ
ստանան սուրբ գրության նույն հատվածը: Համոզվեք, որ ունեք
բավականաչափ քարտեր, որպեսզի յուրաքանչյուր ուսանող ունենա
երկու կամ երեք տարբեր հատվածներ:) Բաժանեք դրանք
դասարանին: Ուսանողներին ժամանակ հատկացրեք ուսումնասիրել
սուրբ գրությունների սերտման հատվածը, հղումը, հիմնաբառերը,
համատեքստի սահմանումը, վարդապետությունը կամ սկզբունքը և
կիրառման գաղափարները յուրաքանչյուր քարտի վրա: Հայտնաբերեք
որոշ հուշումներ քարտում (օրինակ` բառեր սուրբ գրության սերտման
հատվածից կամ հիմնաբառը, համատեքստը, վարդապետություն կամ
սկզբունք կամ կիրառություն): Ուսանողները, ովքեր ունեն դրա հետ
առնչվող քարտը, պիտի կանգնեն ու բարձրաձայն արտասանեն սուրբ
գրության սերտման հատվածը:

• Արագ գտնել սուրբ գրությունները. Օգտագործեք հուշումներ, որոնք
կօգնեն ուսանողներին վարժվել արագ գտնել հատվածներն իրենց
սուրբ գրություններում: Որպես նշան կարող եք օգտագործել
հիմնաբառեր, նախադասություններ տեքստից,
վարդապետություններ և սկզբունքներ և կիրառման գաղափարներ
սերտման սուրբ գրությունների քարտերից: Դուք ինքներդ կարող եք
հուշումներ առաջարկել: Սուրբ գրություններն արագ գտնելու
վարժությունները, որոնցում ուսանողները մրցում են հատվածները
գտնելիս, կարող են օգնել նրանց ակտիվորեն ներգրավվել սերտման
սուրբ գրությունների հատվածները սովորելու գործընթացում: Երբ
օգտագործում եք սուրբ գրություններն արագ գտնելու
վարժությունները, որոնք օգնում են սերտել դրանք, մի արեք դա
այնպիսի եղանակով, որը կվիրավորի որևէ մեկին կամ Սուրբ Հոգուն:
Օգնեք ուսանողներին խուսափել իրենց սուրբ գրություններին
անհարգալից վերաբերվելուց կամ չափից դուրս մրցակցային լինելուց:
Բացի այդ օգնեք ուսանողներին մրցել չափանիշի, ոչ թե միմյանց հետ:
Օրինակ, ուսանողները կարող են մրցել ուսուցչի հետ կամ կարող եք
այնպես անել, որ նրանք մրցեն հասկանալու համար, թե արդյոք
դասարանի որոշ տոկոսը կարող է գտնել որոշակի հատված նշված
ժամանակահատվածում:

• Արագ գտնել որևէ պատմության միջոցով. Հուշեք` պատմելով
հնարավոր դեպքեր, որոնք ներկայացնում են սերտման սուրբ
գրության առնչությունը ամենօրյա կյանքի հետ: Օրինակ, որպես
հուշում Մատթեոս 28.19–20-ի կամ Փիլիպպեցիս 4.13-ի համար, կարող
եք ասել. «Դանիելը համապատասխանում է միսիայում ծառայելու
չափանիշներին և զգում է, որ դա իր քահանայության
պարտականությունն է, սակայն մտահոգված է, որ բավարար գիտելիք
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չունի ավետարանը լավ ուսուցանելու համար»: Նա նաև մտահոգված է,
որ դժվար կլինի իր համար խոսել անծանոթների հետ: Երբ նա
աղոթում է վստահության համար, նա հիշում է, որ Հիսուս Քրիստոսն
Իր հարությունից հետո պատվիրեց Իր Առաքյալներին «գնալ… և
ուսուցանել բոլոր ազգերին», որ Տերը միշտ նրանց հետ կլինի:
Դանիելը նաև մտածեց Պողոս Առաքյալի խոսքերի մասին. «Ամեն բան
կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով»: Երբ ուսանողները լսեն
հնարավոր դեպքերը, թող իրենց սուրբ գրություններում գտնեն դրանց
առնչվող սերտման սուրբ գրությունների հատվածները:

• Հարցաշարեր և թեսթեր. Ուսանողներին հնարավորություններ տվեք
ստուգել, թե ինչպես են իրենք հիշում սերտման սուրբ գրությունների
հատվածները: Հուշումները կարող են ներառել հիմնաբառեր կամ
սուրբ գրությունների հղումներ, հատվածներից մեջբերումներ կամ
հնարավոր դեպքեր, որոնք ներկայացնում են հատվածներում
ուսուցանված ճշմարտությունները: Հարցաշարերը և թեսթերը կարող
են տրվել բանավոր, գրատախտակի կամ թղթի վրա: Հարցերին
պատասխանելուց կամ թեսթերին մասնակցելուց հետո զույգեր
կազմեք, որոնք բաղկացած են բարձր միավորներ վաստակած
ուսանողներից և ավելի ցածր միավորներ ունեցողներից: Բարձր
միավորներ վաստակած ուսանողը կարող է ուսուցչի դեր կատարել,
որպեսզի օգնի ավելի ցածր միավորներ ունեցող ուսանողին սովորել
և առաջադիմել: Որպես այս թեսթերի մի մաս զույգը կարող է նաև
նպատակ դնել հաջորդ թեսթի ժամանակ միասին վաստակել
ամենաբարձր միավորները: Պատրաստեք աղյուսակ կամ
ազդատախտակ, որպեսզի ցուցադրեք ուսանողների նպատակները և
նշեք նրանց առաջընթացը:

Վարժություններ, որոնք օգնում են ուսանողներին
հասկանալ սերտման սուրբ գրությունների
հատվածները

Սահմանել բառերը և արտահայտությունները

Սերտման սուրբ գրությունների հատվածների բառերի և
արտահայտությունների սահմանումը (կամ օգնել ուսանողներին, որ
սահմանեն դրանք) կօգնի ուսանողներին հասկանալ ողջ հատվածի
իմաստը: Երբ նման սահմանումները խիստ կարևոր են հատվածի
վարդապետությունները և սկզբունքները հասկանալու համար, դուք
կարող եք խրախուսել ուսանողներին գրել այս սահմանումներն իրենց
սուրբ գրություններում: Կրկնեք բառերի և արտահայտությունների
իմաստները, երբ դուք կրկնեք սերտման սուրբ գրությունների
հատվածները:

Ներկայացնել համատեքստը

Սուրբ գրության հատվածի համատեքստի ճանաչումը կարող է օգնել
ուսանողներին ավելի լավ հասկանալ հատվածի իմաստը: Համատեքստը
ներառում է տեղեկություններ այն մասին, թե ով ում հետ է խոսում և ինչու,
հատվածի իրադրության մասին (պատմական, մշակութային և
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աշխարհագրական) և հարցը կամ իրավիճակը, որից առաջ է եկել սուրբ
գրության հատվածի բովանդակությունը: Օրինակ, Տիրոջ ուսմունքները
Հովհաննես 3.5-ում Հիսուս Քրիստոսի զրույցի մի մասն են փարիսեցի մի
բարյացակամ մարդու՝ Նիկոդեմոսի հետ, ով գիշերով եկել էր Փրկչի մոտ
հարցնելու Նրա վարդապետության մասին: Տերն ասաց Նիկոդեմոսին, որ
«Եթէ մէկը վերստին չծնուի կարող չէ Աստուծոյ արքայութիւնը տեսնել»
(Հովհաննես 3.3): Շփոթված Նիկոդեմոսը հարցրեց, թե ծեր մարդն ինչպես
կարող է վերստին ծնվել: Հովհաննես 3.5-ը պարունակում է Տիրոջ
պատասխանը Նիկոդեմոսի հարցին: Այս մասին իմանալը կօգնի
ուսանողներին ավելի հստակ պատկերացնել, թե որ հարցերին է
պատասխանում Տերը հայտարարելով, որ «եթէ մէկը ջրից եւ Հոգուց
չ’ծնուի, նա կարող չէ Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»: Երբ դուք
ուսուցանեք դասեր, որոնք ընդգրկում են սերտման սուրբ գրությունների
հատվածներ, շեշտեք այդ հատվածներին վերաբերող համատեքստը:
Լրացուցիչ վարժություններ, ինչպիսիք են ստորև տրվածները, նույնպես
կարող են օգնել ուսանողներին հասկանալ այս կարևոր հատվածները:

• Ներկայացնել համատեքստը. Հետևյալ վերնագրերը գրեք
գրատախտակի վերևի մասում. Խոսողը, Լսարանը, Նպատակը և Այլ
օգտակար մտքեր: Ուսանողներին բաժանեք խմբերի և յուրաքանչյուր
խմբին հանձնարարեք սերտման սուրբ գրություն: Հրավիրեք նրանց
բացահայտել իրենց հանձնարարված հատվածների համատեքստը`
բացահայտելով տեղեկություն, որը համապատասխանում է
գրատախտակին գրված վերնագրերին: Թող նրանք իրենց գտածը
գրեն գրատախտակին: Ապա խնդրեք յուրաքանչյուր խմբին բացատրել
իրենց հանձնարարված հատվածների համատեքստը և նաև
բացատրել ինչպես է այս տեղեկությունն ազդում յուրաքանչյուր
հատվածի ճշմարտությունները հասկանալու վրա: Այս վարժությանը
այլ կարևորություն տալու համար դուք կարող եք կոչ անել
դասարանին գուշակել սերտման սուրբ գրությունների հատվածները,
հիմնվելով գրատախտակի նկարագրությունների վրա` նախքան
յուրաքանչյուր խումբը կբացատրի, թե ինչ են իրենք գրել:

Վերլուծում

Վերլուծումը ներառում է սուրբ գրությունների հատվածների
վարդապետությունների և սկզբունքների բացահայտումը: Այն օգնում է
ուսանողներին նաև հասկանալ, թե ինչպես են այս ճշմարտությունները
վերաբերում իրենց: Սա կարող է հանգեցնել այն բանին, որ ուսանողներն
իրենց կյանքում ավելի խորը կիրառեն վարդապետություններն ու
սկզբունքները: Հետևյալ վարժությունները կարող են օգնել ուսանողներին
վերլուծել սերտման սուրբ գրությունների հատվածները.

• Գրել հուշումներ. Երբ ուսանողները ավելի ծանոթ լինեն սերտման
սուրբ գրություններին, հրավիրեք նրանց մտածել հարցեր, հնարավոր
պատմություններ կամ այլ հուշումներ, որոնք լուսաբանում են
հատվածներում ուսուցանված վարդապետություններն ու
սկզբունքները: Սա կարող է օգտագործվել դասարանում վիկտորինա
անցկացնելու համար:
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Բացատրել

Երբ ուսանողները բացատրում են սուրբ գրությունների հատվածները,
խորանում է նրանց հասկացողությունը և զարգանում է սուրբ
գրություններից վարդապետություններ և սկզբունքներ ուսուցանելու
նրանց ունակությունը: Ստորև տրված են երկու մեթոդներ, որոնք կարող
են օգնել ուսանողներին սովորել բացատրել սերտման սուրբ
գրությունների հատվածները.

• Հիմնաբառեր և արտահայտություններ. Հրավիրեք ուսանողներին
կարդալ սուրբ գրության նույն հատվածն ինքնուրույն և գտնել որևէ
բառ կամ արտահայտություն, որը, ըստ նրանց, հատկապես կարևոր է
հատվածի իմաստի համար: Ապա հրավիրեք որևէ ուսանողի կարդալ
հատվածը դասարանին և շեշտել իրենց ընտրած բառը կամ
արտահայտությունը: Այնուհետև խնդրեք ուսանողներին բացատրել,
թե այդ բառը կամ արտահայտությունը ինչու է կարևոր հատվածը
հասկանալու համար: Մի քանի ուսանողների հրավիրեք կատարել
նույնը: Միևնույն հատվածի համար ուսանողները կարող են ընտրել
տարբեր բառեր կամ արտահայտություններ: Երբ դասարանի
անդամները լսեն այս տարբեր տեսակետները, նրանք կարող են ձեռք
բերել հատվածի խոր ըմբռնումը:

• Նախապատրաստել հոգևոր միտք. Ուսանողներին
հնարավորություններ տվեք օգտագործելու սերտման սուրբ
գրությունների հատվածները, երբ նրանք նախապատրաստեն և
ներկայացնեն հոգևոր մտքեր դասի սկզբում: Օգնեք նրանց
նախապատրաստվել ամփոփել համատեքստը, բացատրել
վարդապետությունները և սկզբունքները, կիսվել իմաստալից
փորձառություններով կամ օրինակներով և վկայել հատվածների
վարդապետությունների և սկզբունքների մասին: Դուք կարող եք նաև
առաջարկել, որ ուսանողները խորհեն առարկայական դաս
օգտագործելու մասին, որ բացատրեն հատվածների իմաստները:

Զգալ վարդապետությունների և սկզբունքների կարևորությունը

Օգնեք ուսանողներին հասկանալ սերտման սուրբ գրություններում
ուսուցանված վարդապետությունները և սկզբունքները և հոգևոր
վկայություն ձեռք բերել դրանց մասին: Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսը բացատրել է. «Իսկական ուսուցիչը
ավետարանի փաստերն ուսուցանելուց հետո … ուսանողներին մեկ քայլ
առաջ է մղում, որ ձեռք բերեն հոգևոր վկայություն և հասկացողություն
իրենց սրտերում, որն առաջ է բերում արարքներ և գործեր» (“Teaching by
Faith” [address to CES religious educators, Feb. 1, 2002], 5, si.lds.org; տես նաև
Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 92): Երբ ուսանողները Սուրբ
Հոգու ազդեցությամբ զգում են վարդապետության կամ սկզբունքի
ճշմարտությունը, կարևորությունը և հրատապությունը, այդ
ճշմարտությունն իրենց կյանքում կիրառելու նրանց ցանկությունը
մեծանում է: Ուսուցիչները կարող են օգնել ուսանողներին հրավիրել և
սնուցել Սուրբ Հոգու այս զգացմունքները` տալով նրանց
հնարավորություններ կիսվելու փորձառություններով, որոնք նրանք
ունեցել են, երբ ապրել են սերտման սուրբ գրությունների հատվածներում
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գտնվող ավետարանի սկզբունքներով: Սա կօգնի ուսանողներին ավելի
լավ հասկանալ սերտման սուրբ գրությունների հատվածներում
ուսուցանված ճշմարտությունները և համոզվել, որ այս
ճշմարտությունները գրված են ուսանողների սրտերում: Հետևյալ
վարժությունը կարող է օգնել ուսանողներին զգալ սերտման սուրբ
գրությունների հատվածներում ուսուցանված վարդապետությունների և
սկզբունքների կարևորությունը.

• Լսել սուրբ գրությունների հատվածներ. Հրավիրեք ուսանողներին
ուշադրություն դարձնել սերտման սուրբ գրությունների
հատվածներին` եկեղեցում ելույթները և դասերը, գերագույն
համաժողովի ելույթները լսելիս, ինչպես նաև և ընտանիքի ու
ընկերների հետ զրուցելիս: Հաճախակի հրավիրեք նրանց զեկուցել,
թե որ հատվածներն են նրանք լսել, ինչպես են հատվածներն
օգտագործվել, ինչ ճշմարտություններ են ուսուցանվել, և ինչ
փորձառություններ են նրանք կամ ուրիշներն ունեցել` ուսուցանված
ճշմարտությունների հետ կապված: Փնտրեք վկայելու
հնարավորություններ (և հրավիրեք ուսանողներին վկայել) այն
ճշմարտությունների մասին, որոնք ուսուցանվում են սերտման սուրբ
գրությունների հատվածներում:

Վարժություններ, որոնք օգնում են ուսանողներին
կիրառել սերտման սուրբ գրությունների
հատվածները

Ուսուցանել

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածները և Հիմնական
Վարդապետությունները հանդես են գալիս միասին և նպատակային
հավասարեցված են, որպեսզի օգնեն ուսանողներին: (Սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները տեսանելի են Հիմնական
վարդապետությունների ամբողջ գրառումներով մեկ:) Երբ ուսանողները
սովորեն և արտահայտեն սուրբ գրությունների սերտման
հատվածներում գտնվող վարդապետություններն ու սկզբունքները,
նրանք կսովորեն և կարտահայտեն նաև Հիմնական
Վարդապետությունները: Եվ երբ ուսանողները սովորեն արտահայտել
Հիմնական Վարդապետությունները, նրանք կարող են ապավինել իրենց
սովորած սերտման հատվածներին, որպեսզի օգնեն իրենց: Կամ դուք
կարող եք ուսանողներին հնարավորություն տալ դասարանում վարժվել
ավետարանի վարդապետություններն ու սկզբունքներն ուսուցանելուն`
օգտագործելով սերտման սուրբ գրությունները: Երբ ուսանողներն
ուսուցանեն և վկայեն վարդապետությունների ու սկզբունքների մասին,
որոնք տրված են սուրբ գրությունների սերտման հատվածներում, նրանք
կարող են նաև ուժեղացնել իրենց վկայությունները: Խրախուսեք
ուսանողներին օգտագործել սուրբ գրությունների սերտման
հատվածները և բացատրել ավետարանը դասարանում և ընկերների,
ընտանիքի և մյուսների հետ ունեցած իրենց զրույցներում:

• Ներկայացնել ուղերձ. Հանձնարարեք ուսանողներին
նախապատրաստել սերտման սուրբ գրությունների հատվածների
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վրա հիմնված 3-5 րոպեանոց ելույթներ կամ դասեր: Թող նրանք
նախապատրաստվեն դասարանում կամ տանը: Ի լրումն սերտման
սուրբ գրությունների հատվածների, նրանք կարող են օգտագործել այլ
նյութեր, որոնք կօգնեն նրանց նախապատրաստվել, ինչպես օրինակ
սերտման սուրբ գրությունների քարտերը, Թեմատիկ ուղեցույցը,
Սուրբ գրքերի ուղեցույցը կամ Հավատքին Հավատարիմ. Ավետարանական
վկայակոչում գրքույկը: Յուրաքանչյուր ելույթը կամ դասը պիտի ներառի
նախաբան, սերտման սուրբ գրության հատված, ուսուցանվող
սկզբունքի մասին պատմություն կամ օրինակ և ուսանողի
վկայությունը: Ուսանողները կարող են առաջարկել ներկայացնել
իրենց ուղերձները դասարանում, ընտանեկան երեկոյի ժամանակ կամ
իրենց քվորումներում կամ դասարաններում, որպես
Պարտականություն Աստծո առաջ կամ Անձնական Զարգացում
ծրագրերի մի մաս: Եթե ուսանողները ներկայացնում են իրենց
ելույթները կամ դասերը դասարանից դուրս, հրավիրեք նրանց
զեկուցել իրենց փորձառությունների մասին:

• Միսիոներական դերախաղ. Նախապատրաստեք մի շարք քարտեր
հարցերով, որոնք կարող է տալ լսողը, որոնց կարելի է պատասխանել
սերտման սուրբ գրությունների հատվածների միջոցով (օրինակ, «Ըստ
ձեր եկեղեցու անդամների, ով է Հիսուս Քրիստոսը»): Ուսանողներին
զույգերով հրավիրեք առաջ գալ, որ պատասխանեն քարտերից
ընտրված հարցին: Որպեսզի օգնեք ուսանողներին հասկանալ, թե
ինչպես կարող են միսիոներները պատասխանել նմանատիպ
հարցերին, դուք կարող եք առաջարկել մի քանի արդյունավետ
ուսուցման մեթոդներ, ինչպիսիք են.1) հաղորդել սուրբ գրության
հատվածի ենթատեքստը, 2) բացատրել վարդապետությունը կամ
սկզբունքը, 3) հարցեր ուղղել պարզելու, թե նրանք, ում իրենք
ուսուցանում են, արդյոք հասկանում կամ հավատում են այն ամենին,
ինչ ուսուցանվել է, 4) կիսվել փորձառություններով ու վկայությամբ և 5)
հրավիրել նրանց, ում իրենք ուսուցանում են, գործել ըստ այն
ճշմարտության, որն ուսուցանվել է: Խնդրեք դասարանին
արձագանքել, թե ինչն իրենց դուր եկավ այն ամենից, թե ինչպես էր
յուրաքանչյուր զույգը պատասխանում իրենց հարցին:

• Վկայել. Հրավիրեք ուսանողներին աչքի անցկացնել սերտման սուրբ
գրությունների հատվածները և ընտրել մեկը, որը պարունակում է
վարդապետություն կամ սկզբունք, որի մասին նրանք կարող են
վկայել: Հրավիրեք նրանց վկայել իրենց ընտրած ճշմարտության
մասին և կիսվել փորձառություններով, որոնք առաջնորդել են նրանց,
որ կարողանան վկայել դրա մասին: Երբ ուսանողները կիսվեն իրենց
վկայություններով, Սուրբ Հոգին կհաստատի այն
վարդապետությունների կամ սկզբունքների ճշմարտացիությունը,
որոնց մասին նրանք վկայում են: Նրանց վկայությունները կարող են
նաև ոգեշնչել ուրիշներին` գործելու հավատով:

Նշում. Իրենց վկայություններով կիսվելու ուսանողների
հնարավորությունները պետք է լինեն կամավոր: Ուսանողներին երբեք
չպիտի հարկադրեն կիսվել իրենց վկայություններով կամ զգալ, որ պետք
է հրապարակայնորեն խոստովանեն, որ գիտեն մի բան, ինչն իրենք չեն
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զգում, որ գիտեն: Բացի դրանից, որոշ ուսանողներ դժկամությամբ են
կիսվում իրենց վկայությամբ, քանի որ նրանք սխալմամբ կարծում են, որ
իրենք պետք է սկսեն «Ես ուզում եմ բերել իմ վկայությունը»
արտահայտությամբ կամ, որ իրենց վկայության արտահայտումը պետք է
զուգորդվի զգացմունքների ցուցադրմամբ: Օգնեք ուսանողներին
հասկանալ, որ երբ նրանք վկայում են, նրանք կարող են պարզապես
կիսել վարդապետություններ կամ սկզբունքներ, որոնք գիտեն, որ
ճշմարիտ են: Վկայությամբ կիսվելը կարող է նույնքան պարզ լինել, որքան
ասելը`«Ես հավատում եմ, որ սա ճիշտ է» կամ «Ես գիտեմ, որ սա ճիշտ է»
կամ «Ես հավատում եմ սրան իմ ողջ սրտով»:

Ապրուստ

Ուղիներ առաջարկելով, որ ուսանողները կարողանան կիրառել սուրբ
գրությունների հատվածներում պարունակվող վարդապետությունները և
սկզբունքները (կամ ուսանողներին հրավիրել, որ մտածեն ուղիների
մասին), նրանց հնարավորություն ենք տալիս սովորել հավատ
գործադրելու միջոցով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը
բացատրել է.

«Ազատ կամքն օգտագործելով և ճիշտ սկզբունքների համաձայն
գործելով, ուսանողը բացում է իր սիրտը Սուրբ Հոգու առաջ և ներս
հրավիրում Նրա ուսմունքները, վկայության ուժը և հաստատող
վկայությունը։ Հավատքով ուսումնասիրելը պահանջում է հոգևոր,
մտավոր և ֆիզիկական ջանք, ոչ թե պարզապես գիտելիքների պասիվ
ընդունում: Մեր հավատով ոգեշնչված գործերի անկեղծությամբ և
հետևողականությամբ մենք ցույց ենք տալիս մեր Երկնային Հորն ու Նրա
Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որ մենք կամենում ենք սովորել և
ցուցումներ ստանալ Սուրբ Հոգուց» (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept.
2007, 64):

Ուսանողներին հնարավորություն տվեք կիսվել և վկայել
փորձառությունների մասին, որոնք նրանք ունեցել են
վարդապետությունները և սկզբունքները կիրառելիս: Հետևյալ ձևով
կարող եք խրախուսել ուսանողներին կիրառել սերտման սուրբ
գրությունների հատվածներն իրենց կյանքում.

• Նպատակներ դնել. Հիմնվելով սերտման սուրբ գրությունների
քարտերի կիրառման բաժնի վրա` հրավիրեք ուսանողներին հատուկ
նպատակներ դնել, որպեսզի ավելի լավ ապրեն համաձայն այն
սկզբունքների, որոնք գտնվում են սերտման սուրբ գրությունների
հատվածներում: Թող նրանք գրեն իրենց նպատակները թերթիկի վրա,
որ պահեն իրենց մոտ որպես հիշեցում: Պատշաճ պահի հրավիրեք
ուսանողներին զեկուցել իրենց հաջողությունների մասին:
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Վարժություններ, որոնք օգնում են ուսանողներին
մտապահել սերտման սուրբ գրությունների
հատվածները

Անգիր սովորել
Սուրբ գրությունների հատվածներն անգիր սովորելով, կարելի է
խորացնել հասկացողությունը և մեծացնել ավետարանն ուսուցանելու
ուսանողների ունակությունները: Երբ ուսանողներն անգիր սովորեն
սուրբ գրություններ, Սուրբ Հոգին կարող է անհրաժեշտության պահին
հիշեցնել նրանց արտահայտություններ և մտքեր (տես Հովհաննես 14.26;
ՎևՈւ 11.21): Հիշեք, որ հարմարեցնեք անգիր սովորելու վարժությունները
ձեր ուսանողների ունակություններին:

Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը` Տասներկու Առաքյալների Քվորումից,
խրախուսել է սուրբ գրությունները մտապահելու կարևորությունը, երբ
ասել է.

«Մեծ զորություն է պարունակվում սուրբ գրությունները մտապահելու
մեջ: Սուրբ գրություն մտապահելը նման է նոր ընկերություն ստեղծելուն:
Սա նման է այն բանին, որ նոր անձ եք հայտնաբերում, որը կարող է օգնել
կարիքի ժամանակ, ոգեշնչում և սփոփանք պարգևել և լինել անհրաժեշտ
փոփոխության համար լիցքի աղբյուր» («Սուրբ գրության զորությունը»,
Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2011, 6):

Հետևյալ վարժություններից յուրաքանչյուրը կարելի է մի քանի օր
շարունակ անընդմեջ կրկնել դասի սկզբում կամ վերջում, որպեսզի օգնի
ուսանողներին մտապահել երկար ժամանակ.

• Մրցում մեկական բառերով. Հանձնարարեք դասարանին ասել
սերտման սուրբ գրության հատվածը` մինչ ուսանողները հերթով
կասեն մեկական բառ: Օրինակ, երբ օգնեք ուսանողներին անգիր
սովորել Մատթեոս 5.14–16, առաջին ուսանողը կասի Դուք բառը,
երկրորդ ուսանողը կասի աշխարհի բառը, երրորդ ուսանողը կասի
լույսն եք բառը և այսպես շարունակ, մինչև ողջ հատվածը կավարտվի:
Պահեք ժամանակը և դասարանին տվեք փորձելու շատ
հնարավորություններ, որ նշված ժամանակահատվածում կարողանան
ավարտել այն: Երբ դուք կրկնեք այս վարժությունը, խորհեք
ուսանողների հերթականությունը փոխելու մասին, որպեսզի նրանք
ասեն տարբեր բառեր:

• Առաջին տառերը.Գրատախտակին գրեք սերտման սուրբ գրության
հատվածի յուրաքանչյուր բառի առաջին տառը: Ցույց տվեք տառերը,
մինչ դասարանը ձեզ հետ կրկնում է հատվածը` անհրաժեշտության
դեպքում օգտվելով իրենց սուրբ գրություններից: Կրկնեք այս
վարժությունը, մինչև ուսանողները վստահ լինեն իրենց ուժերի վրա,
որ կարող են անգիր ասել հատվածը միայն առաջին տառերի
օգնությամբ: Դուք կարող եք ջնջել մի քանի տառեր, երբ ուսանողները
ամեն անգամ անգիր կասեն հատվածը: Սա աստիճանաբար
կդժվարացնի գործը, մինչև ուսանողները կկարողանան կրկնել
հատվածը` առանց առաջին տառերն օգտագործելու:
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• Բառաշերտերով գլուխկոտրուկներ. Գրեք կամ ուսանողները թող գրեն
սուրբ գրության սերտման հատվածի բառերը տողավոր թղթի վրա:
Թղթից կտրեք բառաշերտեր` չվնասելով սուրբ գրության տողերը: Որոշ
շերտեր ավելի կարճ կտրեք, որ յուրաքանչյուրը ներառի հատվածի
ընդամենը մի քանի բառեր: Խառնեք թերթիկների շերտերը և տվեք
դրանք զույգերի կամ ուսանողների փոքր խմբերի: Հանձնարարեք
ուսանողներին ճիշտ դասավորել բառաշերտերը` օգտագործելով
իրենց սուրբ գրությունները որպես ուղեցույց: Թող նրանք այնքան
փորձեն, մինչև այլևս կարիք չունենան օգտագործել իրենց սուրբ
գրությունները: Երբ նրանք ավարտեն, խնդրեք նրանց բարձրաձայն
անգիր ասել հատվածը: Դուք կարող եք նաև հսկել ժամանակը, որ
տեսնեք, թե որ խումբն է ամենից արագ և ճիշտ դասավորում
բառաշերտերը: Կամ դուք կարող եք ստուգել, թե որքան ժամանակ է
պահանջվում յուրաքանչյուր խմբից գլուխկոտրուկն ավարտելու
համար (երբ առաջին խմբերն ավարտեն, թույլ տվեք նրանց աջակցել
ավելի դանդաղ աշխատող խմբերին):
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Սուրբ գրությունների
սերտման 100
հատվածներ
Հին
Կտակարան

Նոր
Կտակարան

Մորմոնի
Գիրք

Վարդապետություն և
Ուխտեր

Մովսես 1.39 Մատթեոս 5.14–16 1 Նեփի 3.7 ՋՍ-Պ 1.15-20

Մովսես 7.18 Մատթեոս 11.
28–30

2 Նեփի 2.25 ՎևՈւ 1.37-38

Աբրահամ

3.22–23
Մատթեոս 16.15–19 2 Նեփի 2.27 ՎևՈւ 6.36

Ծննդոց 1.26-27 Մատթեոս 22.36–39 2 Նեփի 9.28–29 ՎևՈւ 8.2-3

Ծննդոց 2.24 Մատթեոս 28.19–20 2 Նեփի

25.23, 26
ՎևՈւ 10.5

Ծննդոց 39.9 Ղուկաս 24.36–39 2 Նեփի 28.7-9 ՎևՈւ 13.1

Ելից 19.5-6 Հովհաննես 3.5 2 Նեփի 31.19-20 ՎևՈւ 18.10–11

Ելից 20.3-17 Հովհաննես 14.6 2 Նեփի 32.3 ՎևՈւ 18.15-16

Հեսու 24.15 Հովհաննես 14.15 2 Նեփի 32.8-9 ՎևՈւ 19.16-19

Ա Թագավորաց

16.7
Հովհաննես 17.3 Մոսիա 2.17 ՎևՈւ 19.23

Սաղմոս 24.3-4 Գործք 2.36–38 Մոսիա 3.19 ՎևՈւ 25.13

Սաղմոս

119.105
Գործք 3.19–21 Մոսիա 4.30 ՎևՈւ 46.33

Սաղմոս 127.3 Ա Կորնթացիս

6.19–20
Ալմա 7.11-13 ՎևՈւ 58.27

Առակաց 3.5–6 Ա Կորնթացիս
15.20–22

Ալմա 32.21 ՎևՈւ 58.42–43

Եսայիա 1.18 Ա Կորնթացիս

15.40–42
Ալմա 37.35 ՎևՈւ 64.9-11

Եսայիա 5.20 Գաղատացիս

5.22–23
Ալմա 39.9 ՎևՈւ 76.22-24

Եսայիա 29.13-
14

Եփեսացիս 4.11–14 Ալմա 41.10 ՎևՈւ 76.40-41

Եսայիա 53.3-5 Փիլիպպեցիս 4.13 Հելաման 5.12 ՎևՈւ 78.19

Եսայիա 58.6-7 Բ Թեսաղոնիկեցիս
2.1–3

3 Նեփի 12.48 ՎևՈւ 82.10
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Հին
Կտակարան

Նոր
Կտակարան

Մորմոնի
Գիրք

Վարդապետություն և
Ուխտեր

Եսայիա 58.13-
14

Բ Տիմոթեոս 3.15–17 3 Նեփի 18.15,
20–21

ՎևՈւ 88.124

Երեմիա 1.4-5 Եբրայեցիս 12.9 Եթեր 12.6 ՎևՈւ 89.18–21

Եզեկիել 37.15-
17

Հակոբոս 1.5–6 Եթեր 12.27 ՎևՈւ 107.8

Ամովս 3.7 Հակոբոս 2.17–18 Մորոնի 7.41 ՎևՈւ 121.36, 41–42

Մաղաքիա 3.8-
10

Ա Պետրոս 4.6 Մորոնի 7.45,
47–48

ՎևՈւ 130.22–23

Մաղաքիա

4.5–6
Հայտնություն 20.12 Մորոնի 10.4–5 ՎևՈւ 131.1–4
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Հիմնական
վարդապետությունների
նախաբանը
Հետևյալ հիմնական վարդապետություններին պետք է մեծ
նշանակություն տրվի սեմինարիայում.

• Աստվածագլուխ

• Փրկության ծրագիր

• Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

• Տնտեսություն, Ուրացություն և Վերականգնում

• Մարգարեներ և հայտնություն

• Քահանայություն և քահանայության բանալիներ

• Արարողություններ և ուխտեր

• Ամուսնություն և ընտանիք

• Պատվիրաններ

Ուսուցիչները պետք է օգնեն ուսանողներին ներկայացնել, հասկանալ,
հավատալ, բացատրել և կիրառել ավետարանի այս հիմնական
վարդապետությունները, երբ նրանք ուսումնասիրեն սուրբ
գրությունները: Սա կօգնի ուսանողներին ամրացնել իրենց
վկայությունները և մեծացնել իրենց երախտագիտությունը Հիսուս
Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի հանդեպ: Հիմնական
վարդապետությունների ուսումնասիրությունը նաև կօգնի ուսանողներին
ավելի լավ պատրաստվել ավետարանով ապրելու և ուրիշներին այս
կարևոր ճշմարտությունները սովորեցնելու համար: Այս ձեռնարկի
դասերը կազմվել են հիմնական վարդապետությունների հիման վրա:
Կարևոր է հիշել, որ ավետարանի այլ նշանակալից
վարդապետություններ նույնպես կուսուցանվեն, չնայած դրանք
ընդգրկված չեն հիմնական վարդապետությունների շարքում:
Ավետարանի հիմնական վարդապետությունների ուսուցումը տեղի է
ունենում, երբ դուք ամեն օր ուսանողների հետ սովորում եք սուրբ
գրությունները, և երբ օգնում եք նրանց սերտել կարևոր սուրբ
գրությունների հատվածները: Ավելի լավ հասկանալ Հիմնական
վարդապետությունները, հավատալ դրանց և ապրել դրանցով. սա մի
գործընթաց է, որը տեղի է ունենում սեմինարիայի չորս տարիների
ընթացքում և շարունակվում է ուսանողի կյանքի մնացած ընթացքում:
Դուք կարող եք ուսանողներին տալ հիմնական
վարդապետությունների ցանկը:
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Հիմնական վարդապետությունների գնահատում
Հիմնական վարդապետությունների գնահատումը նախատեսված է
ուսուցիչներին տեղեկություններ տալու համար, որը նրանք կարող են
օգտագործել իրենց ուսանողների կյանքն ավելի օրհնված դարձնելու
համար: Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ուսուցիչները ներկայացնեն այս
գնահատումները դասընթացի առաջին շաբաթվա ընթացքում և ևս մեկ
անգամ` տարեվերջին մոտ: Հիմնական վարդապետությունների
գնահատումը և այլ գնահատումներ ՍևԻ վեբ կայքում (si.lds.org) գտնելու
համար որոնում կատարեք` օգտագործելով գնահատում
առանցքային բառը:

Այն ուսուցիչները, ովքեր ուղարկում են իրենց ուսանողների գնահատման
արդյունքները ՍևԻ հետազոտությունների գրասենյակ, կստանան
հաշվետվություն, որը կօգնի նրանց հարմարեցնել իրենց ուսուցումը, որ
ավելի լավ արձագանքեն իրենց ուսանողների կարիքներին: Օրինակ, եթե
արդյունքներում ասվում է, որ ուսանողները չեն հասկացել
ապաշխարության վարդապետությունը, տարվա ուսումնական ծրագրում
կներկայացվեն մի շարք դասեր, որոնք կարող են օգնել ուսանողներին
ավելի լավ հասկանալ այս վարդապետությունը: Երբ ուսուցիչները
աղոթքով օգտագործեն այս տեղեկությունները սուրբ գրությունները
հերթականությամբ ուսուցանելիս, մեր պատանիները և չափահաս
երիտասարդները ավելի լավ նախապատրաստված կլինեն
իրականացնելու Սեմինարիաների և Կրոնի Ինստիտուտների
Նպատակը:
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Հիմնական
վարդապետությունները
Հիմնական վարդապետություններին պետք է մեծ նշանակություն տրվի
թե սեմինարիայի, թե ինստիտուտի դասերին: Ուսուցիչները պիտի օգնեն
ուսանողներին գտնել, հասկանալ, հավատալ, բացատրել և կիրառել
ավետարանի այս վարդապետությունները: Սա կօգնի ուսանողներին
ամրացնել իրենց վկայությունները և մեծացնել նրանց
երախտագիտությունը Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի
հանդեպ: Այս վարդապետությունների ուսումնասիրությունը կօգնի
ուսանողներին ավելի լավ նախապատրաստվել այս կարևոր
ճշմարտություններն ուրիշներին ուսուցանելու համար:

Սեմինարիաների և Կրոնի Ինստիտուտների կողմից ընտրված սուրբ
գրությունների 100 սերտման հատվածներն ընտրվել են, որպեսզի օգնեն
ուսանողներին հասկանալ Հիմնական վարդապետությունները: Ստորև
թվարկված սուրբ գրությունների հղումներից շատերը վերաբերում են
սերտման սուրբ գրությունների հատվածներին: Դրանք ներառվել են,
որպեսզի ցույց տրվի, թե ինչպես են դրանք կապված Հիմնական
վարդապետությունների հետ:

1. Աստվածագլուխ
Աստվածագլուխն ընդգրկում է երեք առանձին անձնավորություններ.
Աստված՝ Երկնային Հայրը, Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին
(տես Ջոզեֆ Սմիթ-Պատմություն 1.15-20): Հայրը և Որդին ունեն շոշափելի
մարմիններ մսից և ոսկորից, իսկ Սուրբ Հոգին հոգևոր էակ է (տես ՎևՈւ
130.22–23): Նրանք մեկ են նպատակով և վարդապետությամբ: Նրանք
կատարելապես միասնական են՝ Երկնային Հոր փրկության աստվածային
ծրագրի իրականցման գործում:

Հայր Աստված

Հայր Աստվածը տիեզերքի Գերագույն Կառավարիչն է: Նա մեր հոգիների
Հայրն է (տես Եբրայեցիս 12.9): Նա կատարյալ է, ունի ողջ զորությունը և
գիտի բոլոր բաները: Նա նաև կատարյալ ողորմածության, բարության և
գթության Աստված է:

Հիսուս Քրիստոս

Հիսուս Քրիստոսը Հոր Առաջնեկն է հոգով և Հոր Միածինը՝ կենդանի
մարմնով: Նա Հին Կտակարանի Եհովան է և Նոր Կտակարանի Մեսիան:

Հիսուս Քրիստոսը ապրել է անմեղ կյանքով և կատարյալ Քավություն
կատարել ողջ մարդկության մեղքերի համար (տես Ալմա 7.11–13): Նրա
կյանքը ապրելաձևի կատարյալ օրինակ է, որով պետք է մարդիկ ապրեն
(տես Հովհաննես 14.6, 3 Նեփի 12.48): Նա առաջին անձնավորությունն էր
այս երկրի վրա, որ պիտի հարություն առներ (տես Ա Կորնթացիս
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15.20-22): Նա կրկին կգա զորությամբ և փառքով և կթագավորի երկրի վրա
Հազարամյակի ընթացքում:

Բոլոր աղոթքները, օրհնությունները և քահանայության ծեսերը պետք է
արվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով (տես 3 Նեփի 18.15, 20–21):

Առնչվող հղումներ. Հելաման 5.12, ՎևՈւ 19.23, ՎևՈւ 76.22–24

Սուրբ Հոգի
Սուրբ Հոգին Աստվածագլխի երրորդ անդամն է: Նա հոգևոր
անձնավորություն է, ունի մարմին` առանց մսի և ոսկորի: Նրան հաճախ
կոչում են Հոգի, Սուրբ Հոգի, Աստծո Հոգի, Տիրոջ Հոգի և Մխիթարիչ:

Սուրբ Հոգին վկայություն է տալիս Հոր և Որդու մասին, հայտնում բոլոր
բաների ճշմարտությունը և սրբագործում նրանց, ովքեր ապաշխարում են
և մկրտվում (տես Մորոնի 10.4-5):

Առնչվող հղումներ. Գաղատացիս 5.22–23, ՎևՈւ 8.2–3

2. Փրկության ծրագիր
Նախաերկրային գոյության մեջ Երկնային Հայրը ներկայացրեց մի
ծրագիր, որը մեզ հնարավորություն կտար դառնալ Նրա նման և ձեռք
բերել անմահություն ու հավերժական կյանք (տես Մովսես 1.39): Սուրբ
գրություններում այդ ծրագիրը կոչվում է փրկության ծրագիր,
երջանկության մեծ ծրագիր, փրկագնման ծրագիր և
ողորմածության ծրագիր:

Փրկության ծրագիրը ընդգրկում է Արարումը, Անկումը, Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը և ավետարանի բոլոր օրենքները, արարողությունները և
վարդապետությունները: Կամքի բարոյական ազատությունը, որը
ինքնուրույն ընտրելու և գործելու ընդունակությունն է, նույնպես կարևոր
դեր ունի Երկնային Հոր ծրագրում (տես 2 Նեփի 2.27): Այդ ծրագրի
շնորհիվ մենք կարող ենք կատարելագործվել Քավության միջոցով,
ստանալ ուրախության լիություն և հավերժ ապրել Աստծո ներկայության
մեջ (տես 3 Նեփի 12.48): Մեր ընտանեկան կապերը կարող են
տևել հավերժ:

Առնչվող հղումներ. Հովհաննես 17.3, ՎևՈւ 58.27

Նախաերկրային կյանք

Երկրի վրա ծնվելուց առաջ մենք ապրում էինք մեր Երկնային Հոր
ներկայության մեջ` որպես Նրա հոգևոր զավակներ (տես Աբրահամ
3.22–23): Այդ նախաերկրային կյանքում Երկնային Հոր մյուս հոգևոր
զավակների հետ միասին մենք մասնակցեցինք մի խորհրդի: Այդ
խորհրդի ժամանակ Երկնային Հայրը ներկայացրեց Իր ծրագիրը, իսկ
նախաերկրային Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչը լինելու ուխտ կապեց:

Երկնային Հոր ծրագրին հետևելու համար մենք օգտագործեցինք մեր
ազատ ընտրության իրավունքը: Մենք պատրաստվեցինք գալ երկիր,
որտեղ կարող էինք շարունակել մեր զարգացումը:
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Նրանք, ովքեր հետևեցին Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին,
թույլտվություն ստացան գալու երկիր՝ մահկանացու կյանքով ապրելու և
դեպի հավերժական կյանք առաջ ընթանալու համար: Լյուցիֆերը՝ Աստծո
հոգևոր որդիներից մեկը, ապստամբեց այդ ծրագրի դեմ: Նա դարձավ
սատանա և իր հետևորդների հետ միասին վտարվեց երկնքից և զրկվեց
ֆիզիկական մարմին ստանալու և մահկանացու կյանքով ապրելու
արտոնությունից:

Առնչվող հղում. Երեմիա 1.4-5

Արարում

Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է երկինքը և երկիրը Հոր ղեկավարության
ներքո: Երկիրը չի ստեղծվել ոչնչից, այն կազմվել է գոյություն ունեցող
նյութից: Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է անթիվ անհամար աշխարհներ
(տես ՎևՈւ 76.22-24):

Երկրի արարումը կարևոր էր Աստծո ծրագրում: Դա այն վայրն է, որտեղ
մենք կարող ենք ստանալ ֆիզիկական մարմին, ստուգվել ու փորձվել և
զարգացնել աստվածային հատկանիշներ:

Մենք պետք է օգտագործենք երկրի ռեսուրսները իմաստությամբ,
խելամտությամբ և երախտագիտությամբ (տես ՎևՈւ 78.19):

Ադամը երկրի վրա ստեղծված առաջին մարդն էր: Աստված ստեղծեց
Ադամին և Եվային Իր պատկերով: Մարդկային էակները՝ տղամարդիկ և
կանայք, բոլորն արարվել են Աստծո պատկերով (տես Ծննդոց 1.26-27):

Անկում

Եդեմի Պարտեզում Աստված Ադամին և Եվային պատվիրեց չճաշակել
բարու և չարի գիտելիքի ծառի պտղից. դրա հետևանքը կլիներ հոգևոր և
ֆիզիկական մահը: Հոգևոր մահը բաժանում է Աստծուց: Ֆիզիկական
մահը հոգու բաժանումն է մահկանացու մարմնից: Քանի որ Ադամն ու
Եվան չհնազանդվեցին Աստծո պատվիրանին, նրանք վտարվեցին Նրա
ներկայությունից և դարձան մահկանացու: Ադամի և Եվայի
մեղսագործությունը և դրան հետևող փոփոխությունները` ներառյալ
հոգևոր և ֆիզիկական մահը, կոչվում են Անկում:

Անկման արդյունքում Ադամը և Եվան ու նրանց սերունդները կարող էին
զգալ ուրախություն և վիշտ, ճանաչել չարն ու բարին և զավակներ ունենալ
(տես 2 Նեփի 2.25): Որպես Ադամի և Եվայի ժառանգներ, մենք
ժառանգում ենք անկման վիճակը մահկանացու կյանքի ընթացքում: Մենք
բաժանված ենք Տիրոջ ներկայությունից և ենթակա ենք ֆիզիկական
մահվան: Մենք նաև փորձվում ենք կյանքի դժվարություններով և
հակառակորդի գայթակղություններով: (Sես Մոսիա 3.19:)

Անկումը Երկնային Հոր փրկության ծրագրի անբաժանելի մասն է: Այն
երկակի ուղղություն ունի՝ դեպի ներքև, այնուամենայնիվ, դեպի առաջ:
Ֆիզիկական և հոգևոր մահը ստեղծելուց բացի, այն մեզ
հնարավորություն է տվել ծնվել երկրի վրա, սովորել և զարգանալ:
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Մահկանացու կյանք

Մեր գոյության մահկանացու մասը սովորելու ժամանակ է, երբ մենք
կարող ենք պատրաստվել հավերժական կյանքին և ապացուցել, որ
կօգտագործենք մեր կամքի ազատությունը՝ անելու համար այն ամենը,
ինչ Տերն է մեզ պատվիրել: Այս մահկանացու կյանքի ընթացքում մենք
պետք է սիրենք և ծառայենք ուրիշներին (տես Մոսիա 2.17, Մորոնի 7.45,
47-48):

Մեր հոգին միավորվում է մեր ֆիզիկական մարմնի հետ, տալով մեզ
հնարավորություն աճելու և զարգանալու այնպես, ինչպես հնարավոր չէր
մեր նախաերկրային կյանքում: Մեր մարմինները փրկության ծրագրում
կարևոր մաս են կազմում և պիտի հարգվեն` որպես պարգև Երկնային
Հոր կողմից (տես Ա Կորնթացիս 6.19-20):

Առնչվող հղումներ. Հեսու 24.15, Մատթեոս 22.36–39, 2 Նեփի 28.7–9, Ալմա
41.10, ՎևՈւ 58.27

Կյանք մահից հետո

Երբ մենք մահանում ենք, մեր հոգիները գնում են հոգևոր աշխարհ և
սպասում Հարությանը: Արդարների հոգիները մտնում են երջանկության
վիճակի մեջ, որը կոչվում է դրախտ: Հավատարիմներից շատերը
շարունակում են քարոզել ավետարանը հոգևոր բանտում գտնվողներին:

Հոգևոր բանտը ժամանակավոր վայր է հետմահկանացու աշխարհում
նրանց համար, ովքեր մահացել են առանց ճշմարտության գիտելիքը
ստանալու կամ ովքեր անհնազանդ են եղել մահկանացու կյանքում:
Այստեղ հոգիներին ուսուցանվում է ավետարանը և հնարավորություն է
տրվում ապաշխարելու և ընդունելու փրկության ծեսերը, որոնք նրանց
համար կատարվում են տաճարներում (տես Ա Պետրոս 4.6): Նրանք,
ովքեր ընդունում են ավետարանը, մինչև Հարությունը կարող են բնակվել
դրախտում:

Հարությունը մեր հոգևոր մարմնի և մսից ու ոսկորից կազմված մեր
ֆիզիկական մարմնի վերամիավորումն է (տես Ղուկաս 24.36–39):
Հարությունից հետո հոգին և մարմինը այլևս երբեք չեն բաժանվի և
կդառնան անմահ: Երկրի վրա ծնված ցանկացած անձ հարություն կառնի,
որովհետև Հիսուս Քրիստոսը հաղթահարել է մահը (տես Ա Կորնթացիս
15.20–22): Արդարները հարություն կառնեն ամբարիշտներից առաջ և
առաջ կգան Առաջին Հարության ժամանակ:

Վերջին Դատաստանը տեղի կունենա Հարությունից հետո: Հիսուս
Քրիստոսը կդատի յուրաքանչյուր անձի և կորոշի, թե ինչ հավերժական
փառքի կարժանանա տվյալ անձը: Այդ դատաստանը հիմնված կլինի
Աստծո պատվիրաններին յուրաքանչյուր անձի հնազանդության վրա
(տես Հայտնություն 20.12, Մոսիա 4.30):

Կան փառքի երեք արքայություններ (տես Ա Կորնթացիս 15.40–42):
Երեքից ամենաբարձր արքայությունը սելեստիալ արքայությունն է:
Նրանք, ովքեր անվեհեր են Հիսուսի վկայության մեջ և հնազանդ են
ավետարանի սկզբունքներին, կբնակվեն Հայր Աստծո և Նրա Որդու՝
Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ (տես ՎևՈւ 131.1–4):
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Փառքի երեք արքայություններից երկրորդը թերեստրիալ արքայությունն
է: Այդ արքայությունում գտնվողները կլինեն երկրի պատվելի
տղամարդիկ և կանայք, ովքեր անվեհեր չէին Հիսուսի վկայության մեջ:

Թելեստիալ արքայությունը փառքի երեք արքայություններից
ամենացածրն է: Այս արքայությունը կժառանգեն նրանք, ովքեր իրենց
մահկանացու կյանքի ընթացքում ընտրել են ամբարշտությունը`
արդարության փոխարեն: Այդ մարդիկ կստանան իրենց փառքը հոգևոր
բանտից փրկագնվելուց հետո:

Առնչվող հղում. Հովհաննես 17.3

3. Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
Քավել նշանակում է պատիժ կրել մեղքի համար, դրանով վերացնելով
մեղքի ազդեցությունը ապաշխարող մեղսավորի վրայից և թույլ տալով
նրան հաշտվել Աստծո հետ: Միայն Հիսուս Քրիստոսը կարող էր
կատարյալ Քավություն կատարել ողջ մարդկության համար: Նրա
Քավությունն ընդգրկում էր Նրա տառապանքները Գեթսեմանի
պարտեզում մարդկության մեղքերի համար, Նրա արյան թափվելը, Նրա
տանջանքները և մահը խաչի վրա և Նրա Հարությունը գերեզմանից (տես
Ղուկաս 24.36–39, ՎևՈւ 19.16–19): Փրկիչը կարողացավ իրականացնել
Քավությունը, որովհետև Նա Իրեն մաքուր էր պահել մեղքից և զորություն
ուներ մահվան վրա: Իր մահկանացու մորից նա ժառանգել էր մահանալու
ունակությունը: Իր անմահ Հորից Նա ժառանգել էր Իր կյանքը կրկին վեր
առնելու զորությունը:

Փրկչի քավող զոհաբերությամբ հնարավոր դարձած շնորհի միջոցով
բոլոր մարդիկ հարություն կառնեն և անմահություն կստանան: Հիսուս
Քրիստոսի Քավությունը մեզ համար հնարավոր է դարձնում նաև
ստանալ հավերժական կյանք (տես Մորոնի 7.41): Այս պարգևը ստանալու
համար մենք պետք է ապրենք համաձայն Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի, որը ներառում է հավատ ունենալ Նրա հանդեպ,
ապաշխարել մեր մեղքերը, մկրտվել, ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը և
հավատարմությամբ տոկալ մինչև վերջ (տես Հովհաննես 3.5):

Որպես Իր Քավության մաս, Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն տանջվեց մեր
մեղքերի համար, այլև Իր վրա վերցրեց բոլոր մարդկանց ցավերը,
հիվանդությունները և թուլությունները (տես Ալմա 7.11-13): Նա
հասկանում է մեր տառապանքները, որովհետև զգացել է դրանք: Նրա
շնորհը կամ հնարավորություն տվող զորությունը ամրացնում է մեզ, որ
տանենք բեռներ և լուծենք խնդիրներ, որոնք չէինք կարող անել
ինքնուրույն (տես Մատթեոս 11.28-30, Փիլիպպեցիս 4.13, Եթեր 12.27):

Առնչվող հղումներ. Հովհաննես 3.5, Գործք 3.19–21

Հավատք առ Հիսուս Քրիստոս

Հավատքը «հույս է բաների համար, որոնք տեսանելի չեն, բայց ճշմարիտ
են» (Ալմա 32.21, տես նաև Եթեր 12.6): Դա պարգև է Աստծուց:

Հավատքը պետք է կենտրոնացած լինի Հիսուս Քրիստոսի շուրջը,
որպեսզի մարդուն տանի դեպի փրկություն: Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
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հավատ ունենալը նշանակում է ամբողջովին ապավինել Նրան և
վստահել Նրա անսահման Քավությանը, զորությանը և սիրուն: Այն
ներառում է Նրա ուսմունքներին հավատալը, նաև հավատը, որ, թեև մենք
չենք հասկանում բոլոր բաները, Նա հասկանում է (տես Առակաց 3.5–6,
ՎևՈւ 6.36):

Հավատը արտահայտվում է ոչ թե պասիվ հավատալու, այլ մեր
ապրելակերպի միջոցով (տես Հակոբոս 2.17–18): Հավատը կարող է
մեծանալ, երբ մենք աղոթում ենք, ուսումնասիրում սուրբ գրքերը և
հնազանդվում Աստծո պատվիրաններին:

Վերջին Օրերի Սրբերը նաև հավատք ունեն առ Հայր Աստված, Սուրբ
Հոգի, քահանայության զորություն և վերականգնված ավետարանի այլ
կարևոր ուղղությունները: Հավատքը մեզ օգնում է ստանալ հոգևոր և
ֆիզիկական ապաքինում և ուժ՝ առաջ գնալու, մեր դժվարություններին
դիմակայելու և գայթակղությունը հաղթահարելու համար (տես 2 Նեփի
31.19–20): Տերը մեր կյանքում հզոր հրաշքներ կկատարի համաձայն մեր
հավատքի:

Հիսուս Քրիստոսին հավատալու միջոցով անձնավորությունը կարող է
ներում ստանալ իր մեղքերին և, ի վերջո, կարողանա ապրել Աստծո
ներկայության մեջ:

Առնչվող հղում. Մատթեոս 11.28-30

Ապաշխարություն

Ապաշխարությունը մտքի և սրտի փոփոխություն է, որը մեզ նոր
պատկերացում է տալիս Աստծո, մեր և աշխարհի մասին: Այն ներառում է
մեղքից հրաժարում և ներման համար դիմել Աստծուն: Այն խթանվում է
Աստծո հանդեպ սիրով և Նրա պատվիրաններին հնազանդվելու անկեղծ
ցանկությամբ:

Մեր մեղքերը մեզ դարձնում են ոչ մաքուր՝ անարժան վերադառնալու և
բնակվելու մեր Երկնային Հոր ներկայության մեջ: Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով մեր Երկնային Հայրը տվել է մեզ միակ ճանապարհը,
որով կարող են ներվել մեր մեղքերը (տես Եսայիա 1.18):

Ապաշխարությունը նաև ներառում է զղջում մեղք գործելու համար,
խոստովանություն Երկնային Հորը և, անհրաժեշտության դեպքում, նաև
մյուսներին, հրաժարում մեղքերից, աշխատել հնարավորինս
վերականգնել այն վնասը, որն առաջացել է մեղքի հետևանքով և ապրել`
հնազանդվելով Աստծո պատվիրաններին (տես ՎևՈւ 58.42–43):

Առնչվող հղումներ. Եսայիա 53.3–5, Հովհաննես 14.6, 2 Նեփի 25.23, 26,
ՎևՈւ 18.10–11, ՎևՈւ 19.23, ՎևՈւ 76.40–41

4. Տնտեսություն, Ուրացություն և Վերականգնում
Տնտեսություն

Տնտեսությունը ժամանակաշրջան է, որի ընթացքում Տերը հայտնում է Իր
ավետարանի վարդապետությունները, արարողությունները և
քահանայությունը: Դա ժամանակաշրջան է, որի ընթացքում Տերը երկրի
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վրա ունենում է առնվազն մեկ լիազորված ծառա, ով կրում է սուրբ
քահանայությունը և աստվածային հանձնարարություն է կատարում,
տարածելով ավետարանը և այդպիսով կատարում արարողությունները:
Այսօր մենք ապրում ենք վերջին տնտեսության ժամանակաշրջանում`
ժամանակների լրության տնտեսությունում, որը սկսվեց, երբ
ավետարանը հայտնությամբ տրվեց Ջոզեֆ Սմիթին:

Նախորդ տնտեսությունները նույնացվում են Ադամի, Ենովքի, Նոյի,
Աբրահամի, Մովսեսի և Հիսուս Քրիստոսի հետ: Բացի դրանք, եղել են այլ
տնտեսություններ ևս, այդ թվում նաև Նեփիացիների և Հարեդացիների
ժամանակ: Փրկության ծրագիրը և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը
հայտնվել և ուսուցանվել են բոլոր տնտեսությունների ժամանակ:

Ուրացություն

Երբ մարդիկ հեռանում են ավետարանի սկզբունքներից և այլևս չեն
ունենում քահանայության բանալիները, նրանք գտնվում են ուրացության
վիճակում:

Աշխարհի պատմության ընթացքում եղել են ընդհանուր ուրացության
ժամանակաշրջաններ: Մեկ օրինակ է հանդիսանում Մեծ Ուրացությունը,
որը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Փրկիչը հիմնեց Իր Եկեղեցին
(տես Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.1–3): Փրկչի Առաքյալների մահից հետո
ավետարանի սկզբունքները աղավաղվեցին և Եկեղեցու
կազմակերպության և քահանայության արարողություններում տեղի
ունեցան անթույլատրելի փոփոխություններ: Այդ համատարած
անարդարության պատճառով Տերը երկրի վրայից վերցրեց
քահանայության իշխանությունը և քահանայության բանալիները:

Մեծ Ուրացության ժամանակ մարդիկ մնացին առանց կենդանի
մարգարեների կողմից տրվող աստվածային առաջնորդության: Շատ
եկեղեցիներ հիմնվեցին, սակայն դրանք չունեին Սուրբ Հոգու պարգևը
շնորհելու կամ քահանայության այլ արարողություններ կատարելու
իշխանությունը: Սուրբ գրությունների շատ մասեր փոփոխվեցին կամ
կորան, և մարդիկ այլևս չունեին Աստծո մասին ճշմարիտ գիտելիք:

Այս ուրացությունը տևեց մինչև այն ժամանակը, երբ Երկնային Հայրը և
Նրա Սիրեցյալ Որդին հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին և մեկնարկեցին
ավետարանի լրության Վերականգնումը:

Վերականգնում

Վերականգնումը երկրի վրա Իր զավակների համար Աստծո կողմից Իր
ավետարանի ճշմարտությունների և արարողությունների վերահիմնումն
է (տես Գործք 3.19–21):

Վերականգնումը պատրաստելիս Տերը բարձրացրեց ազնվաբարո
տղամարդկանց Վերափոխում կոչվող ժամանակաշրջանում: Նրանք
փորձեցին վերադարձնել կրոնական վարդապետությունը,
սովորությունները և կազմակերպությունն այնպես, ինչպես Փրկիչն էր
հիմնել դրանք: Սակայն նրանք չունեին քահանայություն, ոչ էլ
ավետարանի լրիվությունը:
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Վերականգնումը սկսվեց 1820 թվականին, երբ Հայր Աստվածը և Նրա
Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին՝ ի պատասխան
նրա աղոթքի (տես Ջոզեֆ Սմիթ. Պատմություն 1.15–20): Վերականգնման
կարևոր իրադարձություններից էին Մորմոնի Գրքի թարգմանությունը,
Ահարոնյան և Մելքիսեդեկյան Քահանայությունների վերականգնումը և
Եկեղեցու կազմակերպումը 1830 թվականի ապրիլի 6-ին:

Ահարոնյան Քահանայությունը վերականգնվեց` շնորհվելով Ջոզեֆ
Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերիին Հովհաննես Մկրտիչի կողմից 1829թ.
մայիսի 15-ին: Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը և արքայության
բանալիները վերականգնվեցին 1829 թվականին, երբ Պետրոս, Հակոբոս և
Հովհաննես Առաքյալները շնորհեցին դրանք Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր
Քաուդերիին:

Ավետարանի լրիվությունը վերականգնվեց և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցին «միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին է ողջ
երկրի երեսի վրա» (ՎևՈւ 1.30): Եկեղեցին ի վերջո կլցնի ողջ երկիրը և
կմնա հավերժ:

Առնչվող հղումներ. Եսայիա 29.13–14, Եզեկիել 37.15–17, Եփեսացիս 4.11–14,
Հակոբոս 1.5–6

5. Մարգարեներ և հայտնություն
Մարգարեն այն անձն է, ով կանչվում է Աստծո կողմից` Նրա անունից
խոսելու համար (տես Ամովս 3.7): Մարգարեները վկայում են Հիսուս
Քրիստոսի մասին և ուսուցանում են Նրա ավետարանը: Նրանք հայտնի
են դարձնում Աստծո կամքը և իրական բնավորությունը: Նրանք
նախազգուշացնում են մեղքից և դրա հետևանքներից: Երբեմն, նրանք
մարգարեանում են ապագա իրադարձությունների մասին (տես ՎևՈւ
1.37–38): Մարգարեների շատ ուսմունքներ գտնվում են սուրբ
գրություններում: Երբ մենք ուսումնասիրում ենք մարգարեների խոսքերը,
մենք կարող ենք սովորել ճշմարտությունը և ստանալ առաջնորդությունը
(տես 2 Նեփի 32.3):

Մենք հաստատում ենք Եկեղեցու Նախագահին որպես մարգարե,
տեսանող և հայտնող, և երկրի վրա միակ մարդը, որը հայտնություն է
ստանում ողջ Եկեղեցին առաջնորդելու համար: Մենք նաև հաստատում
ենք Առաջին Նախագահության խորհրդականներին և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի անդամներին որպես մարգարեներ,
տեսանողներ և հայտնողներ:

Հայտնությունը հաղորդակցության միջոց է՝ Աստծո կողմից Իր
զավակներին: Երբ Տերը հայտնում է իր կամքը Եկեղեցուն, Նա խոսում է
Իր մարգարեի միջոցով: Սուրբ գրությունները` Աստվածաշունչը, Մորմոնի
Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը, Թանկագին Մարգարիտը,
պարունակում են հայտնություններ` տրված հնադարյան և վերջին օրերի
մարգարեների միջոցով: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու Նախագահը այսօր Աստծո Մարգարեն է երկրի վրա:

Անհատները կարող են հայտնություն ստանալ, որը կօգնի իրենց
յուրահատուկ կարիքների, պարտականությունների և հարցերի դեպքում
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և կօգնի ամրացնել իրենց վկայությունները: Եկեղեցու ղեկավարների և
անդամների հայտնություններից շատերը գալիս են Սուրբ Հոգու կողմից
տրված հուշումների և մտքերի միջոցով: Սուրբ Հոգին խոսում է մեր
մտքերի և սրտերի հետ մեղմ, ցածր ձայնով (տես ՎևՈւ 8.2-3):
Հայտնությունը կարող է նաև գալ տեսիլքների, երազների և
հրեշտակների այցելությունների միջոցով:

Առնչվող հղումներ. Սաղմոս 119.105, Եփեսացիս 4.11–14, Բ Տիմոթեոս
3.15–17, Հակոբոս 1.5–6, Մորոնի 10.4–5

6. Քահանայություն և քահանայության բանալիներ
Քահանայությունը Աստծո հավիտենական զորությունը և իշխանությունն
է: Քահանայության միջոցով Աստված ստեղծել է երկինքը և երկիրը և
ղեկավարում է դրանք: Այդ զորության միջոցով Նա փրկագնում և
վեհացնում է Իր զավակներին, իրականացնելով «մարդու անմահությունը
և հավերժական կյանքը» (Մովսես 1.39):

Աստված քահանայության իշխանություն է տալիս Եկեղեցու արժանի
տղամարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան գործել Իր անունով` Իր
զավակների փրկության համար: Քահանայության բանալիները
նախագահելու իրավունքներն են կամ զորությունը` տրված մարդուն
Աստծո կողմից, Աստծո թագավորությունը երկրի վրա ղեկավարելու և
առաջնորդելու համար (տես Մատթեոս 16.15-19): Այս բանալիների
միջոցով քահանայություն կրողները կարող են իշխանություն ունենալ
քարոզելու ավետարանը և կատարելու փրկության արարողությունները:
Բոլորը, ովքեր ծառայում են Եկեղեցուն, կանչված են մի մարդու
առաջնորդությամբ, ով կրում է քահանայության բանալիներ: Այսպիսով,
նրանք լիազորված են ունենալու զորություն, որն անհրաժեշտ է ծառայելու
և իրենց կոչման պարտականությունները կատարելու համար:

Առնչվող հղում. ՎևՈւ 121.36, 41-42

Ահարոնյան Քահանայություն

Ահարոնյան Քահանայությունը հաճախ կոչվում է նախապատրաստական
քահանայություն: Ահարոնյան Քահանայության պաշտոններն են՝
սարկավագ, ուսուցիչ, քահանա և եպիսկոպոս: Այսօր Եկեղեցում արժանի
տղամարդիկ կարող են ստանալ Ահարոնյան Քահանայություն 12
տարեկանից սկսած:

Ահարոնյան Քահանայությունը «կրում է հրեշտակների
սպասավորության, ապաշխարության ավետարանի և մկրտության
բանալիները» (ՎևՈւ 13.1):

Մելքիսեդեկյան Քահանայություն

Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը ավելի բարձր կամ ավելի մեծ
քահանայություն է և սպասավորում է հոգևոր հարցեր (տես ՎևՈւ 107.8):
Այս ավելի մեծ քահանայությունը տրվեց Ադամին և երկրի վրա էր, երբ
Տերը հայտնել էր Իր ավետարանը:
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Սկզբում այն կոչվում էր «Սուրբ Քահանայություն ըստ Աստծո Որդու
Կարգի» (ՎևՈւ 107.3): Հետագայում այն հայտնի դարձավ որպես
Մելքիսեդեկյան Քահանայություն, կոչվելով մեծ քահանայապետի
անունով, որն ապրում էր մարգարե Աբրահամի ժամանակ:

Մելքիսեդեկյան Քահանայության մեջ են մտնում երեցի,
քահանայապետի, հայրապետի, Յոթանասունականի և Առաքյալի
պաշտոնները: Մելքիսեդեկյան Քահանայության Նախագահը Եկեղեցու
Նախագահն է:

Առնչվող հղում. Եփեսացիս 4.11-14

7. Արարողություններ և ուխտեր

Արարողություններ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում արարողությունը
սուրբ, պաշտոնական գործողություն է, որը կրում է հոգևոր
նշանակություն: Յուրաքանչյուր արարողություն ստեղծվել է Աստծո
կողմից՝ հոգևոր ճշմարտություններ ուսուցանելու համար: Փրկության
արարողությունները կատարվում են քահանայության իշխանությամբ և
նրանց ղեկավարության ներքո, ովքեր կրում են քահանայության
բանալիները: Որոշ արարողություններ էական դեր ունեն վեհացման
համար և կոչվում են փրկող արարողութուններ:

Ավետարանի առաջին փրկող արարողությունը ջրի մեջ ընկղմելով
մկրտությունն է, որը կատարվում է մեկի կողմից, ով ունի իշխանություն:
Անհատի համար մկրտությունը կարևոր է, որ դառնա Եկեղեցու անդամ և
մտնի սելեստիալ արքայություն (տես Հովհաննես 3.5):

Մկրտություն բառը ծագել է հունարենից և նշանակում է «սուզվել» կամ
«ընկղմվել»: Ընկղմվելը խորհրդանշում է մարդու մեղսավոր կյանքի մահը
և հոգևոր կյանքի վերածնունդը, որը նվիրվում է Աստծո և Նրա
զավակների ծառայությանը: Այն նաև խորհրդանշում է մահը և
հարությունը:

Մկրտվելուց հետո մեկ կամ ավել Մելքիսեդեկյան Քահանայության
կրողներ իրենց ձեռքերը դնում են մարդու գլխին և հաստատում նրան
որպես Եկեղեցու անդամ: Որպես այս արարողության մաս, որը կոչվում է
հաստատում, անձը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը:

Սուրբ Հոգու պարգևը տարբերվում է Սուրբ Հոգու ազդեցությունից:
Մկրտությունից առաջ երբեմն հնարավոր է զգալ Սուրբ Հոգու
ազդեցությունը և այդ ազդեցության միջոցով ստանալ ճշմարտության
մասին վկայություն (տես Մորոնի 10.4–5): Սուրբ Հոգու պարգևը
ստանալուց հետո անձն իրավունք ունի ունենալ Նրա մշտական
ընկերակցությունը, եթե պահում է պատվիրանները:

Մյուս փրկող արարողությունները ներառում են Մելքիսեդեկյան
Քահանայության կարգումը (տղամարդկանց համար), տաճարային
օժտումը և ամուսնության կնքումը (տես ՎևՈւ 131.1-4): Քահանայության
բոլոր փրկող արարողությունները ուղեկցվում են ուխտերով: Տաճարում
այս փրկող արարողությունները կարող են նաև կատարվել
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մահացածների համար: Մահացածների համար կատարվող
արարողությունները հասնում են իրենց նպատակին միայն այն դեպքում,
երբ մահացած անձնավորություններն ընդունում են դրանք հոգևոր
աշխարհում և պատվում են դրանց հետ կապված ուխտերը:

Մյուս արարողությունները, օրինակ՝ հիվանդներին սպասավորելը և
երեխաներին անվանակոչելը և օրհնելը, նույնպես կարևոր են մեր
հոգևոր զարգացման համար:

Առնչվող հղում. Գործք 2.36-38

Ուխտեր

Ուխտը սուրբ համաձայնություն է Աստծո և մարդու միջև: Աստված տալիս
է ուխտի պայմանները, իսկ մենք համաձայնվում ենք անել այն, ինչ նա
խնդրում է: Ապա մեր հնազանդության համար Աստված խոստանում է
մեզ որոշակի օրհնություններ (տես ՎևՈւ 82.10):

Քահանայության բոլոր փրկող արարողությունները ուղեկցվում են
ուխտերով: Մենք ուխտ ենք կապում Տիրոջ հետ մկրտության ժամանակ և
նորոգում այդ ուխտը, ընդունելով հաղորդությունը: Մելքիսեդեկյան
Քահանայություն ստացած եղբայրները մտնում են քահանայության
երդման և ուխտի մեջ: Տաճարում մենք այլ ուխտեր ենք կապում:

Առնչվող հղումներ. Ելից 19.5–6, Սաղմոս 24.3–4, 2 Նեփի 31.19–20,
ՎևՈւ 25.13

8. Ամուսնություն և ընտանիք
«Տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը հաստատվել է Աստծո կողմից» և
«ընտանիքն ամենակարևոր դերն ունի» Նրա փրկության և երջանկության
ծրագրում: Ընտանեկան կյանքում երջանկության հասնելու ամենամեծ
հավանականությունն այն դեպքում է, երբ ընտանիքը հիմնված է Տեր
Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների վրա:

Ծնունդ տալու սուրբ զորությունը պետք է օգտագործվի միայն այն
տղամարդու և կնոջ միջև, որոնք օրինական ձևով ամուսնացած են որպես
ամուսին և կին: Ծնողները պետք է շատանան և լցնեն երկիրը,
դաստիարակեն երեխաներին սիրո և առաքինության մթնոլորտում և
ապահովեն նրանց նյութական և հոգևոր կարիքները:

Ամուսինը և կինը սուրբ պատասխանատվություն են կրում սիրելու և հոգ
տանելու միմյանց և երեխաների համար: Հայրերը պետք է ղեկավարեն
իրենց ընտանիքները սիրով և առաքինությամբ և ապահովեն ընտանիքի
կենսական կարիքները: Մայրերը, հատկապես, պատասխանատու են
իրենց երեխաների դաստիարակման համար: Այս սուրբ
պարտականություններն իրականացնելիս, հայրերն ու մայրերը
պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար գործընկերներ:

Երջանկության աստվածային ծրագիրը հնարավորություն է տալիս, որ
ընտանեկան կապերը շարունակվեն մահից հետո: Երկիրը ստեղծվել է և
ավետարանը տրվել է, որպեսզի ընտանիքներ կազմավորվեն, կնքվեն և
հավերժական վեհացում ստանան: (Adapted from “The Family: A
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Proclamation to the World,” Ensign, Nov. 2010, 129; see also LDS.org/topics/
family-proclamation.)

Առնչվող հղումներ. Ծննդոց 2.24, Սաղմոս 127.3, Մաղաքիա 4.5–6,
ՎևՈւ 131.1–4

9. Պատվիրաններ
Պատվիրանները օրենքներ և պահանջներ են, որոնք Աստված տալիս է
մարդկանց: Մենք ցույց ենք տալիս Նրա հանդեպ մեր սերը, պահելով
Նրա պատվիրանները (տես Հովհաննես 14.15): Պահելով
պատվիրանները, մենք օրհնություններ ենք ստանում Տիրոջից (տես ՎևՈւ
82.10):

Երկու հիմնական պատվիրաններն են. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր
սրտովը, քո բոլոր անձովը և քո բոլոր մտքովը: … Եվ … սիրիր քո ընկերին
քո անձի պես» (Մատթեոս 22.36-39):

Տասը Պատվիրանները ավետարանի կարևոր մասն են կազմում և
հանդիսանում են հավիտենական այն սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ
են մեր վեհացման համար (տես Ելից 20.3–17): Տերը հին ժամանակներում
հայտնել է դրանք Մովսեսին, և վերահաստատել է վերջին օրերի
հայտնություններում:

Մյուս պատվիրաններն ընդգրկում են`աղոթել ամեն օր (տես 2 Նեփի
32.8–9), ուսուցանել ավետարանը ուրիշներին (տես Մատթեոս 28.19–20),
պահել մաքրաբարոյության օրենքը (տես ՎևՈւ 46.33), վճարել լրիվ
տասանորդ (տես Մաղաքիա 3.8–10), պահել ծոմ (տես Եսայիա 58.6–7),
ներել մյուսներին (տես ՎևՈւ 64.9–11), ունենալ երախտագիտության
զգացում (տես ՎևՈւ 78.19) և պահել Իմաստության Խոսքը (տես ՎևՈւ
89.18–21):

Առնչվող հղումներ. Ծննդոց 39.9, Եսայիա 58.13–14, 1 Նեփի 3.7, Մոսիա
4.30, Ալմա 37.35, Ալմա 39.9, ՎևՈւ 18.15–16, ՎևՈւ 88.124

Այս թեմաների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար այցելեք
LDS.org, Teachings, Gospel Topics, կամ տես Հավատքին հավատարիմ.
Ավետարանական վկայակոչում (2004):
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Ուսուցանել
ավետարանները
համամասնորեն
Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ դուք օգտագործեք այս ձեռնարկը, ինչպես
որ այն գրված է և ուսուցանեք չորս Ավետարանները հերթականությամբ:
Սակայն, դուք կարող եք ուսուցանել Նոր Կտակարանի Ավետարանները
համամասնորեն, ինչը նշանակում է ուսուցանել Փրկչի կյանքի
իրադարձությունները ըստ ժամանակագրության, համախմբելով բոլոր
Ավետարանների նույն ժամանակի նյութերը: Ավետարանները
համամասնորեն ուսուցանելու վերաբերյալ տեղեկատվության և
ռեսուրսների համար նայեք LDS.org-ում այս ձեռնարկի թվային
տարբերակների հավելվածը և Ավետարանի գրադարանը շարժական
սարքերի համար:
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Հիսուս Քրիստոսի
մահկանացու կյանքի
ծառայությունը
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Նոր Կտակարանի
ընտրված նկարներ

Թզենի (տես Մատթեոս 21.18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Հիսուսը ուսուցանում է տաճարում (տես Մատթեոս 21.23–23.39)

1238



Հիսուսը ներում և բժշկում է տան կտուրով իջեցրած մարդուն (տես Մարկոս 2.1–12 և

Ղուկաս 5.17–26):

Մարիամն ու Եղիսաբեթը (տես Ղուկաս 1)
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Հիսուսը հայտարարում է, որ Ինքը Մեսիան է (տես Ղուկաս 4)

Պիղատոսը գիտակցում է, որ Հիսուսն անմեղ է (տես Հովհաննես 18–19)
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Պողոսը գրում է թղթերը (տես Բ Տիմոթեոս 1–2)
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Հիսուս Քրիստոսը հսկում է Իր հավատարիմ հետևորդներին և հոգ է տանում նրանց

մասին (տես Հայտնություն 1.12–16)
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Հովհաննեսի տեսիլքը մի կնոջ և վիշապի մասին (տես Հայտնություն 12)
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